Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022
PROCESSO N° 76/2022
AMPLA PARTICIPAÇÃO COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Este procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto
Estadual n° 63.722/2018 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maiode
2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução
CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
OBJETO: Aquisição de mobiliários, equipamentos e material permanente destinados
ao setor de Vigilâncias em Saúde.

DIA/HORÁRIOS:
INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 19/09/2022 – Horas 09:00:00
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 29/09/2022 – Horas 08:50:00
ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 29/09/2022 – Horas 09:00:00
Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e nadocumentação
relativa ao certame.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br
LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, a Lei Federal nº.
10.520 de 17 de julho de 2002 que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto Federal
nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº. 1324/2003 e Decreto
Municipal nº 1403/2003, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de2006 com as
alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e, demais
condições estabelecidas neste Edital e Anexos.
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Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 76/2022
Pregão nº 26/2022
1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
– A Prefeitura Municipal de Iracemápolis – SP, por intermédio da Senhora Nelita
Cristina Michel Franceschini, RG nº 23.191.971-2 e CPF nº 139.342.698-00, usandoa
competência delegada, torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Rua
Antonio Joaquim Fagundes, 237 – Centro – Iracemápolis – SP – CEP 13495- 000,
1.1

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

1.2
- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Prefeitura, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
"BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET –Licitações Públicas, no
endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
2. - DO OBJETO:
2.1 - Aquisição de mobiliários, equipamentos e material permanente destinados ao setor
de Vigilâncais em Saúde, conforme termo de referênciacom descrição e códigos dos
produtos.
2.1.1
- Critério de julgamento: O objeto deste certame licitatório será dividido em itens,
conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.
3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1
- As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da
dotaçãoorçamentária abaixo especificada:
02.10.00 02.10.04 10.305 1005 2128 4.4.90.52.00 05.300.0033

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
4.1
– Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação
perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder
a data fixada para recebimento das propostas.
5. – DA IMPUGNAÇÃO:
5.1
- Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão
Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Antonio Joaquim
Fagundes, 237- Centro – Iracemápolis CEP: 13.495-000.
5.2

– Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
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Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data
fixada para recebimento das propostas.
6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1
- Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas
as exigências contidas neste edital e seu anexo.
6.2
- Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situaçõesa
seguir:
6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2
- estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento
de licitar e de contratar;
6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4
- estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou
liquidação;
6.2.5
- isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto
básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,responsáveis
técnicos ou subcontratados;

6.2.6
- sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou
responsávelpela licitação.
7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
7.1
- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as
seguintesatribuições:
7.1.1 - Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6
- conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou
dolance de menor preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9
- receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para
julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11
- encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar
acontratação.
8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:
8.1
– Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso
poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
8.2
– As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico
poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone,
WhatsApp,
Chat
ou
e-mail,
disponíveis
no
endereço
eletrônico
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www.bbmnetlicitacoes.com.br.
8.2.1
– Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET
Licitações poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileirade
Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos
canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
9.1
- A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta
de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
9.1.1
– As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data
ehorário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.
9.2
- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
asessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
9.3
- Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
9.3.1
- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação
expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora
para a continuidade da sessão.
9.4
- Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade
de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
9.5
- O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas
e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:
10.1
- O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e
atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2
– As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição
legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com asseguintes
condições:
10.2.1.1
- Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações
constantesdeste Edital e Termo de Referência.
10.2.1.2
- Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos
no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO.
10.3
– Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico,
a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que
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solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo vedada
a identificação do licitante por qualquer meio.
10.3.1
verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
próprio da plataforma BBMNET Licitações
10.4
- Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer
despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes
sobre o fornecimento do objeto licitado.
11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
11.1
- A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no
item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2
- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
11.2.1
– Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas
eletronicamentepelos licitantes serão consideradas lances.
11.2.2
– Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor
ofertado para o lote.
11.3
- Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é
permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da
mesma licitação.
11.4.
A fase de lances será no formato ABERTO: O tempo da etapa de lances será
de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará
“Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances
(sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três –
Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de
haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos
últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro
do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e,
assim, sucessivamente.
11.4.1
O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automático, conforme explanado acima.
11.4.2
Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na
sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e,
no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é
exibido;
11.5.
Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate,
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação
automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado noitem
14 deste Edital.
11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante
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imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1
- O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço",
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que
tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem
assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais
condições definidas neste edital.
12.2
- Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta
acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.
12.3
- Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o
pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliadana
forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento
das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 desteEdital.

12.3.3
– No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante
convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos
itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
12.3.4
- A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio
dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o
disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificaçãono
certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
12.4
- Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordemde
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
12.5
- Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender as exigências fixadas neste Edital.
12.6
- Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de
preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais
ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes,
inexequíveis ou superfaturados.
12.7
- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as
exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
13. - DA HABILITAÇÃO:
13.1.
Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados
até a abertura da sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previstoneste
edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos
(extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo,
conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.
13.2.
Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de trinta (30) minutos,
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
13.3.
O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos
estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as
sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou
a proposta ou o lance subsequente.
13.4.
Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos
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enviados na forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e apresentadosna
Diretoria de Compras desta Prefeitura, localizada na Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237
– Centro – Iracemapolis-SP – CEP 13.495-000, das 09 h às 12 h e das13 h às 16 h, em até
3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do
respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.
13.4.1.
Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da Prefeitura.
13.4.2.
Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200- 2, de
24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
13.5.
A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela
autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
13.6
- A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os
seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:
13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:
13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
13.6.1.2
- ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registradono órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais),
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da
eleiçãodos atuais administradores;
13.6.1.3
- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeiraem funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
13.6.1.4
- declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93.
13.6.1.5
– Ao vencedor do certame licitatório deverá apresentar as licenças de
funcionamento e operação da empresa.
13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:
13.6.2.1
- certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial,
expedidapelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.
13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:
13.6.3.1
- inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério
da Fazenda;
13.6.3.2
- Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
deste edital;
13.6.3.3
- Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de
Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
13.6.3.4
- Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.
13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:
13.6.4.1
– Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07
dejulho de 2011 e nos moldes do art. 43 da Lei Complementar 123/2006.
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13.7.5 - Para Qualificação Técnica:
13.7.5.1
- A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão
para o fornecimento.
13.8
- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original,por qualquer processo de cópia autenticada, ou ainda por meio de cópia simples, a
ser autenticada por servidor habilitado da Diretoria de Compras, mediante conferência com
os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
13.8.1
- Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo
prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.
13.9
- O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe
prazo para atendimento.
13.10
- A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação
dalicitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.
14.
– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DEPEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:
14.1
– O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento
descrito a seguir:
14.1.1
– Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.1.1
- O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas
perderá o direito ao tratamento diferenciado.
14.1.2
– Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1 o e 2o do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
14.1.2.1
– Considera-se empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando
esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porteou cooperativa.
14.1.2.2
– Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse
caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação,na
forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
14.1.3
– Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro
convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a
ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.
14.1.3.1
– Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte
ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item
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14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferioresà
menor proposta.
14.1.3.2
– A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar
o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada
arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual.
14.1.3.3
– O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados
inválidos.
14.1.4
– Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja
desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais
considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
14.1.4.1
– Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item
14.1.2.2.
14.1.4.2
– No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do
“chat de mensagens”.
14.1.4.3
– A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então mais
bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro,
sob pena de preclusão de seu direito.
14.1.4
– O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as
particularidades de cada pessoa jurídica.
14.1.5
– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo
adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir
da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser
prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do
término do prazo inicial.
15 – DOS RECURSOS
15.1.
Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes,
por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e
motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio
disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
15.2.
Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por
meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada
mediante protocolo, na Diretoria de Compras, localizada na Rua Antonio Joaquim
Fagundes, 237 - Centro, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, aos cuidados do Pregoeiro
responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.
15.3.
A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso
eo Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondoà
autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
15.4.
Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos
devidamente fundamentado à autoridade competente.
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15.5.
O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.6.
Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse
público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento
licitatório.
15.7.
O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos
licitantes
15.8.
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatóriosou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
16.1
- Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto
ao licitante declarado vencedor.
16.2
- Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação dos itens ao(s) licitante(s)
vencedor(es).
16.3
- A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura
do procedimento.
17. - DA CONTRATAÇÃO:
17.1
- A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura da Ata de
Registro.
17.1.1
- decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial
para assinatura da Ata de Registro, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao
chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no
item 23.0 deste edital.
17.2
- Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em casode
perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no, do artigo
48, parágrafo 2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019.
17.2.1
- O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva
celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao
licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.
17.3
- Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será
formalizado por escrito e integrará o Contrato.
18. - DO REAJUSTE:
18.1 – O preço será irreajustável
19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 - Compete à Contratante:
19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.
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20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 - Compete à Contratada:
20.1.1
- Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos
propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.
20.1.2
- Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências
dequalidade para utilização.
20.1.3
- Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as
condiçõesde habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do
contrato.
21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:
21.1
- Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 07 (sete) dias
úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Coordenadoria Municipal de Saúde,
nas condições estipuladas neste edital e seus anexos.
21.1.1
– A entrega do produto será parcelada, de acordo com a solicitação
Coordenadoria Municipal de Saúde.
21.2
- O recebimento dos produtos será efetuado pelos responsáveis do almoxarifado
da Saúde, responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção deeventuais
falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo
substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, contados a partir do
recebimento daqueles que forem devolvidos.
21.3
– O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do
contrato.
21.4
– A entrega do produto deverá ser feita no Almoxarifado da Saúde (Pronto
Socorro Municipal), Rua Pedro Alexandrino, 215, Jd. Antonio Joaquim Fagundes, em dias
úteis, entre 8h e 16h. Após esse horário, o responsável pela unidade recebedora deverá
ser consultado para autorizar o recebimento ou não.
22. - DO PAGAMENTO:
22.1
- O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito
emconta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo
Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a
contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.
22.2
- Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, perante o FGTS – CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do
contratado.
22.3
- Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
22.4
- Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por
culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da
respectiva reapresentação.
22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
22.6
- No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.
23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1
Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
nãocelebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometerfraude
fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia
defesa, de acordo com as disposições do artigo 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
23.1.1 - advertência;
23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos:
a)
multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor do fornecimento ou serviço não realizado;
b)
multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente;
23.1.3
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos.
§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do
efetivo recolhimento.
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.

24. - DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1
- A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
autoridade competente, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
24.2
- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a autoridade competente, não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processolicitatório.
24.3
- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
24.4
- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.5
- Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em diasde
expedientes nesta Prefeitura, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que,caso o
término do prazo expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais.
24.6

- É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
12
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso.
24.7
- O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e aexata
compreensão da sua proposta.
24.8
- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
daampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.9
- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado, ou no site da própria Prefeitura
(www.iracemapolis.sp.gov.br).
24.10
- A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os
termos deste edital.
24.11
- Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro,
comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.
24.12
- Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
24.13
- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste edital será o da Comarca de Limeira.
24.14 - Constitui parte integrante deste edital:
24.14.1 - Anexo I - Termo de Referência;
24.14.2 – Anexo II – Modelo de declaração
24.14.3
– Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às
Condições do Edital
24.14.4
– Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta
Final para Prestação dos Serviços/Fornecimento
24.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade
24.14.6
– Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em
Regime deTributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na
hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)
24.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo
Familiar
24.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto

Iracemápolis, 05 de julho de 2022.

Nelita Cristina Michel Franceschini

Prefeita Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:

Aquisição de equipamentos de informática e material permanente para o setor de
Vigilâncias em Saúde.
ITEM

CÓDIGO
CECAM

01

39.0373

02

36.0310

03

45.0375

04

45.0377

05

45.0348

06

40.0394

07

39.0392

PRODUTO
AR CONDICIONADO 22.000 BTUS: Aparelho de Ar Condicionado 22.000
BTU’s Split Hi Wall Inverter Condicionador de Ar; do tipo Split Hiatal Parede;
Operação: Frio; Voltagem: 220V; Compressor Rotativo; com selo Procel,
Classificação “A”; equipamento composto de 01 unidade condensadora
externa com descarga horizontal e 01 unidade evaporadora interna; com
utilização do Gás Ecológico R410a; fornecido com controle remoto sem fio;
Manual de Instruções e Certificado de Garantia em Português PTBR, com
prazo mínimo de garantia de 12 meses após a emissão da Nota Fiscal.
Deverá estar incluso no valor o serviço de instalação do equipamento.
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Aparelho de Ar Condicionado 12.000
BTU’s Split Hi Wall Inverter Condicionador de Ar; do tipo Split Hiatal Parede;
Operação: Frio; Voltagem: 220V; Compressor Rotativo; com selo Procel,
Classificação “A”; equipamento composto de 01 unidade condensadora
externa com descarga horizontal e 01 unidade evaporadora interna; com
utilização do Gás Ecológico R410a; fornecido com controle remoto sem fio;
Manual de Instruções e Certificado de Garantia em Português PTBR, com
prazo mínimo de garantia de 12 meses após a emissão da Nota Fiscal.
Deverá estar incluso no valor o serviço de instalação do equipamento.
COTA RESERVADA
ARMÁRIO DE AÇO. Armário de Aço PA120 com chave, 2 portas, com 4
prateleiras internas, reforço nas portas, confeccionado em aço com chapa 26
– 0,45mm. Pintura eletrostática epóxi, pó antiferrugem. Dimensões
aproximadas: 198cm x 120cm x 45cm. Com pés.
ARQUIVO EM AÇO. Arquivo; Em Chapa de Aço; Medindo
(1330x470x700)mm=(axlxp); Tipo Vertical para Pasta Suspensa; Contendo
04 Gavetas, que deslizarão sobre corrediças telescópicas; trava que impede
abertura simultânea das gavetas; fechamento simultâneo das gavetas por
chave; puxadores de aço; com Porta-etiquetas; deslizamento das gavetas por
trilhos telescópicos; estrutura em aço; com espessura mínima de 0,79mm
(chapa N.22); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó com
tratamento antiferruginoso; na cor branca; base com sapatas niveladoras;
com garantia de no mínimo 12 Meses; Fabricado Conforme As Normas
Nbr/abnt Vigentes
CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHAS, BRAÇOS E AJUSTE DE
ALTURA. Cadeira giratória tipo executiva, com rodízios duplos de nylon
reforçado e flange de metal, com regulagem de altura do assento por pistão
a gás, encosto anatômico em espuma ou tela, braços fixos, assento
anatômico revestido em simillicouro preto, com capacidade para suportar até
150kg; Manual de Instruções e Certificado de Garantia em Português, com
prazo mínimo de garantia de 12 meses após a emissão da Nota Fiscal.
CAIXA DE SOM USB: Caixa de Som para Computador, 4W RMS
Alimentação; Power e Volume, Saída para Conexão de Fones de Ouvido e
LED indicativo; com Manual Técnico; Alimentação Via Cabo USB; Fabricado
na cor preta, Comprimento do cabo P2: 140 Cm (+/- 5%), Comprimento do
cabo AC: 137 Cm (+/- 5%); Garantia 12 meses, Conjunto composto por 02
caixas de som.
COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO NOTEBOOK, Processador, 01 (uma)
Placa-mãe da mesma marca do fabricante, desenvolvida especificamente
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para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização
de mercado, contendo: Deverá possuir 01 (um) Processador com as
seguintes configurações: Deverá atingir índice de, no mínimo, 6.300 pontos
para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU
Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Deverá
possuir 04 (quatro) Núcleos Físicos; Suporte a oito threads; Controle
automático do clock conforme carga de trabalho; Frequência de Operação
real de 1.6 GHz; Deverá possuir 6Mb Cache; Suporte a instruções
SSE4.1/4.2 e AVX 2.0; Deverá possuir consumo máximo TDP 15W; Processo
de fabricação com litografia de no máximo 14nm; Deverá possuir suporte a
memória DDR4-2400; Instruções de virtualização de I/O; Suporte a PCI
Express 3.0; Aceleração de criptografia avançada AES; BIOS: BIOS, no
idioma português ou inglês, com as características a seguir: O equipamento
possui BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em
regime de OEM ou tem direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados
através de atestado fornecido pelo fabricante do equipamento; O fabricante
do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as atualizações
de BIOS; Ativação e desativação de senha mediante o menu de inicialização
(setup). Senha(s) de proteção para acesso ao setup do computador, gerencia
e disco. Recurso para detecção automática de unidades de discos rígidos.
Capacidade de boot pela porta USB. Capacidade de inibir boot pela porta
USB. Deverá possuir campo editável para inserção de número de patrimônio,
capturável por aplicação de inventário. Capacidade de proteção contra
gravação, realizada por software (senha de proteção contra gravação na
BIOS) ou hardware (jumpeamento). Capacidade de habilitar e desabilitar
USB através da BIOS. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do
fabricante do computador sempre que o computador for inicializado,
Tecnologia de segurança TPM 1.2 ou superior integrada a placa mãe com
software incluído. O equipamento ofertado possui integrado dispositivo ou
funcionalidade na BIOS com características de segurança avançada de
rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental,
permita recuperação e localização do mesmo; Possibilita formatação
definitiva de um disco rígido via BIOS; CHIPSET e PLACA MÃE: O chipset
deverá ser da mesma marca do fabricante do processador; Possui 2 (dois)
slots de memória com suporte a DDR4 de 2.133 MHz; DISCO RÍGIDO E
UNIDADE ÓPTICA: 01 (um) Disco SSD de 256GB, SATA 2 ou superior. A
placa mãe e o disco rígido deve possuir sensor de queda. MEMÓRIA RAM:
08 (oito) Gbytes de Memória SDRAM DDR4 ou superior, em 01 (hum) módulo
(1x8Gb) no mínimo, com operação em 2666 MHz ou superior, expansível até
16GB INTERFACES: 01 (uma) Interface para Disco Rígido SATA 2 ou
superior onboard. 01 (uma) Interface VGA e 01 (uma) HDMI. Bluetooth 4.1.;
01 (uma) Interface RJ45 padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps autosence
incorporada à placa mãe. 01 (uma) Interface Wireless LAN 802.11 ac
incorporada à placa ou através de slot Mini-PCI. 03 (três) Interfaces USB no
mínimo 3.0; 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ autofalante
estéreo (combo); 01 (uma) WebCam integrada. Áudio estéreo de 16 bits, com
02 (dois) Alto-falantes estéreo e Microfone embutidos no gabinete (não serão
aceitos dispositivos externos).
TECLADO: Teclado full size de mínimo 84 teclas padrão Português ABNT,
com proteção de derramamento de liquido.
MOUSE: Dispositivo apontador do tipo Touchpad e leitor de impressões
digitais integrado, não sendo aceita solução através de conectores USB;
TELA: Tela TFT matriz ativa com tamanho 14.0 a 14.3” padrão Wide com
resolução mínima de 1920X71080 (alta definição) e antirreflexo. Deverá
possuir webcam integrada, não sendo aceita solução através de conectores
USB; Acelerador Gráfico com memória de vídeo mínima de 256 Mbytes
compartilhada com mecanismo de alocação dinâmica de memória RAM e
resolução mínima de 1366X768 à 60Hz;
GABINETE: Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade, unidade de disco rígido e de
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computador ligado (Power-on); Possui 02 (dois) alto-falantes interno com
potência suportada de 2 Watts por canal; Áudio: som estéreo integrado;
Características físicas: peso máximo 1.7 kg com bateria;
BATERIA: Bateria de Polímero de Íon, com 3 células ou 42Whr e autonomia
mínima de 4 horas e tempo de carga em desligado não superior a 3 horas.
Sua garantia deverá ser de pelo menos 3 anos. Adaptador/carregador de
corrente, Bivolt com seleção automática de 100 a 240 Volts, acompanhada
do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro;
SOFTWARE E SISTEMA OPERACIONAL: O equipamento deverá ser
fornecido com licença (em Português) do Sistema Operacional Microsoft
Windows® 10 Professional 64 Bits OEM pré-instalado e configurado, com
licença de uso; Deverá ser entregue pelo menos um conjunto completo de
manuais e mídias do software pré-instalado, incluindo S.O. e de recovery. O
equipamento deve acompanhar as referidas mídias de restauração para o
sistema operacional exigido; O equipamento deverá acompanhar de solução
de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada
por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento além das gerações de mídias de Recovery;
GARANTIA: Os equipamentos devem possuir GARANTIA PADRÃO do
fabricante por um período mínimo de 5 (cinco) ANOS ONSITE, para
reposição de peças danificadas, mão de obra de assistência técnica e
suporte; a abertura do chamado deverá ser via ligação 0800; Durante o prazo
de garantia será substituída sem ônus para a CONTRATANTE, a parte ou
peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado
dos equipamentos; O suporte técnico e a garantia deverão ser
necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência
técnica autorizada/credenciada; A empresa fabricante do equipamento
deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de
chamados técnicos; deverá ser via ligações 0800. 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, ele deverá
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto
ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; Todos os
drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis
para download na web-site do fabricante do equipamento;
CABOS: 01 (um) Cabo de força, manuais e mídias com drivers de
configuração de todas as interfaces existentes.
CERTIFICAÇÕES A SEREM APRESENTADAS: O modelo de equipamento
deve estar em conformidade com a certificação HCL “Designed for Windows”
para o modelo de Microcomputador ofertado, na categoria “Desktop PCs” em
nome do fabricante do equipamento. O Microcomputador deverá ser
compatível com as versões dos Sistemas Operacionais Microsoft Windows®
10 e Windows® 8.1, devidamente atualizados; mediante presença na lista
Windows Catalog, mantida pela Microsoft; Deverá possuir a certificação de
compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 8.1 e 10
Professional; O modelo do equipamento deverá possuir a certificação de
compatibilidade com uma distribuição Linux; O modelo do equipamento deve
estar em conformidade com a norma IEC 60950 para segurança do usuário
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. O modelo de
equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction
of Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não
agridem o meio ambiente. O modelo de equipamento deve estar em
conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo
elétrico. O modelo do equipamento ofertado deve estar em conformidade com
as especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Gold ou Silver,
mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto
ambiental em seu processo de fabricação. O modelo de equipamento deve

16
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações

08

09

estar em conformidade com a certificação CISPR 22, Classe B ou FCC classe
B. O Fabricante dos equipamentos deverá ser membro do DMTF (Distributed
Management Task Force) na categoria Board Member. O Fabricante deverá
possuir Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais com código 5-2 (Fabricação de
materiais elétricos, eletrônicos e equipamentos para telecomunicação e
informática) garantindo assim estar em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades
desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama; As certificações exigidas
acima deverão ser apresentadas juntamente com a proposta de preços, para
comprovação, sob pena de desclassificação; Todos os drivers para os
sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, estão
disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem
necessidade de qualquer identificação do usuário, e são facilmente
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto
conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;
OUTRAS DOCUMENTAÇÕES E COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: Deverá
ser apresentado juntamente com a proposta comercial o catálogo completo
do (s) equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declarações do fabricante
contendo todas as informações técnicas correspondentes ao equipamento
(modelo) ofertado na proposta para a devida analise da especificação
técnica, sob pena da desclassificação da proposta comercial; Na dúvida na
análise técnica entre proposta comercial e catálogo, prevalecerá o catálogo
do equipamento ofertado; Os componentes do microcomputador deverão ser
homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de
qualquer componente não original de fábrica para adequação do
equipamento, sob pena de desclassificação e punição; 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; Após
conhecido o vencedor, o(a) licitante vencedor(a), deverá apresentar na
assinatura de contrato declaração do fabricante informando que a mesma é
uma revenda credenciada/autorizada a comercializar os produtos ofertados,
(Súmula 14 TCE); contendo as informações administrativa da licitação
(pregão) em epígrafe, direcionado a esta r. administração pública; Os
equipamentos pertencem à linha corporativa não sendo aceitos
equipamentos destinados a público residencial; Os equipamentos são novos
e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega.
Se o vencedor do certame não for o(s) fabricante(s), o(s) mesmo(s)
deverá(ão) apresentar carta do fabricante referente a adequação dos
equipamentos ofertados aos requisitos técnicos do presente edital, conforme
o art. 7o, inc.IV, da Lei 12.462/11.
FONE DE OUVIDO, intra-auricular, Impedância: 32O Alto falante: 6U
membrana, 12mm diâmetro Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz Microfone
4.0*1,5mm -42dB±3dB Sensibilidade 98-105dB Comprimento: 1.2m Plugue:
40.0436
02 UNID
3.5mm Proteção do fio em TPE Compatível com: Mp3 / Telefone Móvel / PC
/ Game / Microfone embutido, Botão para atender e desligar, fabricado na cor
preta. Garantia mínima de 90 dias.
FONE HEADSET: Fone recomendado para aplicações intensivas compatível
com maioria das plataformas telefônicas vários fabricantes, compatível
telefones analógicos, digitais e voip também com qualquer SoftPhone /
Microsoft Windows todas as versões/ Linux, possui tubo de voz ajustável e
03.1332 substituível (removível) 2.0mm para Mod. 079 ou haste tubo rígida regulável, 01 UNID
ajustável para maior precisão do usuário e conforme em linha H e V , possui
um giro na central rotativa de 360º podendo ser usada ao lado direito e
esquerdo, tiara ajustável e haste do microfone reversível dentro das Normas
(NR17), níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma
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39.0335

11

69.0025

12

45.0049

13

45.0327

14

69.0053

brasileira registrada no INMETRO. Materiais proteção auricular e bucal
antialérgico e atóxico em courino o auricular, tiara regulável em aço inox,
Apoio Lateral tipo T, confortável em emborrachado em espuma antialérgica
maior conforto, cabo tinsel, fabricado na cor preta. Garantia de 12 meses.
FREEZER HORIZONTAL, 1 unidade, linha branca, duas portas. Capacidade
520 litros. Classe A de energia. Função freezer ou refrigerador, com dreno 01 UNID
frontal e pés com rodizio. Garantia de 12 meses.
IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM
TANQUE DE TINTA, Multifuncional; Com Função de Impressora, Copiadora
e Scanner; Impressão Jato de Tinta Colorida, Com Impressão Alimentada Por
Tanque de Tinta 04 Cores, original do Fabricante; Velocidade Mínima Em
Preto 33 Ppm; Velocidade Mínima Em Cores 20 Ppm; Resolução Mínima Na
Cor Preta de 4800 x 1200 Dpi; Resolução Mínima 4800 x 1200 Dpi; Tipo de
Papel: A4, A5, A6, B5,oficio, Executivo, Cartões Postais, Envelopes, Meia
Carta,dl,c6; Capacidade Mínima Da Bandeja de Entrada de 250 Folhas,
Adicional de 50 Folhas, Adf para 30 Folhas; Resolução Mínima de
01 UNID
Digitalização de 1200 x 2400 Dpi; Quantidade de Cores 48 Bits de Entrada,
24 Bits de Saída; Interface Usb 2.0, Wireless 802.11 B/g/n6, Ethernet 10
/100mbps; Quantidade de Copias 1-99 (sem Pc); Bandeja de Entrada para
250 Folhas; Bandeja de Saída para No Mínimo 30 Folhas; Windows Xp/xp
Professional X64 Edition/vistatm/7/8/8.1/10 Mac Os x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x,
10.9.x; Com Software de Utilização e Drives de Instalação; Garantia de 12
Meses; Com Manual de Instalação e Operação Em Português; Com Cabo de
Forca, Cabo de Comunicação Usb, Tanque de Tinta Original do Fabricante,
com 4 garrafas de tinta para recarga.
MESA de Trabalho; tampo em MDP; revestido em laminado melamínico; na
cor castanho; bordas na cor do tampo; no formato retangular; medindo 140cm
(largura) x 44,8cm (profundidade); espessura 15mm; na altura de 76cm;
02
estrutura em MDP; de seção retangular; espessura 15mm; com acabamento
UNID
em laminado melamínico; na cor castanho; contendo uma gaveta, uma porta
basculante e 3 nichos; para 2 gavetas; sem painel frontal; com garantia de no
mínimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas vigentes.
MESA EM L, Mesa conjunto de escritório contendo 1 mesa de trabalho
principal acoplada a mesa auxiliar e gaveteiro pedestal, formando um L; Mesa
com tampo confeccionado em madeira MDF; Revestimento em ambas as
faces com laminado melamínico; carvalho Hanover; medindo
01
(1200x1800x600)mm; Espessura de 25mm; Altura de 740mm; Estrutura em
UNID
aço tubular; Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor preta;
painéis frontais estruturais; gaveteiro confeccionado em madeira MDF; com
sapatas niveladas; garantia mínima de 12 meses, fabricada conforme
Normas NBR/ABNT vigentes.
Computador Desktop Mini: Computador Modelo Intermediário Modelo
Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracompacto, incluindo monitor de 21,5
pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional ou versão
mais recente 64 bits, Com 60 meses de garantia (5 anos) on-site conforme
especificações mínimas detalhadas neste anexo:
1. PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E INTERFACES
 Microcomputador com 01 (um) microprocessador de (04) quatro
núcleos ou superior, com dissipador e cooler apropriados, baseado
em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado
deverá ser da geração mais atual comercializada pelo fabricante do 01 UNID
computador; - deverá possuir tecnologia de fabricação de 14
nanômetros; - deverá possuir memória cache mínima de 6Mb; deverá possuir velocidade de Frequência de no mínimo 3,8Mhz;
 A placa-mãe (Motherboard) deverá ser do mesmo fabricante do
microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM; - deverá possuir
a tecnologia Dual Channel ou superior para as memórias; - deverá
suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim
de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo
de no mínimo 8 GT/S; - deverá possuir chip de segurança TPM -
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Trusted Platform Module 2.0; - deverá permitir no mínimo, a
instalação de 2 (dois) módulos de memória SO-DIMM (Small Outline
DIMM); - a placa mãe deverá suportar, no mínimo, 32Gb de memória;
- deverá possuir no mínimo 1 (um) slot de expansão interno do tipo
M.2;
Deverá ser instalado na placa mãe no mínimo 1 (um) módulo
memória SO-DIMM DDR4 ou superior com velocidade (frequência)
2666Mhz ou superior de 8Gb;
Os componentes chipset e BIOS da placa-mãe (Motherboard)
deverão suportar a tecnologia de 64 bits;
Deverá possuir no mínimo 1 (uma) Interface interna do tipo SATA III
ou superior;
Deverá possuir no mínimo de 6 (seis) interfaces USB, sendo que no
mínimo 4 (quatro) devem ser do tipo USB 3.0 ou superior; NÃO será
permitido o uso de extensores ou adaptadores para atingir a
quantidade mínima de portas solicitadas;
Deverá possuir sistema de áudio integrado de alta definição HD;
possuir no mínimo 01 (um) conector de áudio 3,5mm; possuir autofalante integrado;
O chipset deverá pertencer à última geração (mais recente)
disponibilizada e comercializada pelo fabricante, compatível com o
processador ofertado.

2. BIOS
 A BIOS deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ou
fabricada em regime de OEM. As atualizações, quando necessárias,
deverão ser disponibilizadas no site do fabricante; - BIOS em Flash
ROM, podendo ser atualizada por meio de software de
gerenciamento; - Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja
ativada e desativada via SETUP; - Possuir campo para registro de
controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres;
 O fabricante da BIOS ofertada no microcomputador deve constar em
listagem na categoria Promoter e/ou Contributor, podendo ser
consultada através do site https://uefi.org/members;
 Possuir software de diagnóstico capaz de ser executado (inicializado)
a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do
Firmware do equipamento;
 O número de série do equipamento deverá estar gravado na BIOS
do equipamento.
 Não será permitido a alteração do número de série do equipamento
pelo usuário/funcionário independente de senha e permissão de
acesso a BIOS do equipamento.
3. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
 O Microcomputador deverá possuir unidade de armazenamento do
tipo SSD de 256 GB ou superior;
4. PLACA GRÁFICA
 Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; - A controladora
de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de
sinal de vídeo podendo ser HDMI ou DP (Display Port); - deverá
permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160; - deverá
suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.
5. MONITOR DE VÍDEO
 O monitor
deverá
acompanhar
as
características
de
acabamento/design (padrão de cor, etc.) do gabinete principal
(microcomputador). O monitor ofertado deve ser do mesmo
fabricante ou marca do microcomputador;
 O Monitor deverá ser de LED com tecnologia IPS ou TFT WVA-VA,
tamanho mínimo de 21,5” (vinte e uma polegadas e meia) com
configuração via OSD, com as seguintes características: - Possuir
ajuste de inclinação, altura mínima de 10 cm e rotação mínima de 90
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graus; - taxa de proporção Widescreen (16:9); -suportar resolução
mínima de 1920 x 1080, com taxa de 60Hz ou superior; - possuir
contraste mínimo de 1000:1; - possuir no mínimo 02 (duas) interfaces
de entrada do sinal de vídeo podendo ser do tipo: VGA (D-SUB15),
HDMI ou DP (Display Port), compatível com o microcomputador
fornecido; - deverá ser fornecido cabo de sinal de vídeo compatível
com as interfaces para conexão com microcomputador; - a fonte de
alimentação deverá ser interna com chaveamento automático de
tensão na faixa 100-240V e 50/60 Hz; - deverá vir acompanhado de
cabo de alimentação com no mínimo 1,00m, com plug tripolar em
conformidade com a norma NBR 14136; - possuir furação no padrão
VESA 100mm, para instalação de suporte para o gabinete da CPU
ou projeto do próprio fabricante; - deverá possuir tempo de resposta
máximo de 8ms; - deverá possuir no mínimo de 02 (Duas) interfaces
USB 3.0 de fácil acesso;
 O monitor deverá vir acompanhado de acessório com as seguintes
características: - deverá acompanhar suporte desenvolvido ou
homologado pelo fabricante do computador, para fixação do gabinete
na parte traseira do monitor acima requerido; - todos os itens
(parafusos, buchas, suporte e outros) necessários para a fixação do
monitor ao gabinete deverão acompanhar o produto; - a solução não
poderá se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furações,
emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros
procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem
adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes; - todo o
conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixação, cabos de
conexão deve formar um conjunto único (todos acoplados entre si de
forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peça única).
6. TECLADO E MOUSE
 Teclado com interface USB, padrão ABNT2, com no mínimo 105
Teclas padrão, sendo obrigatório “Ç”;
 Mouse óptico, interface USB, com resolução mínima de 1000 dpi,
mínimo de dois botões mais Scroll. Deverá acompanhar MOUSE
PAD;
 Teclado e mouse deverão acompanhar as características de
acabamento/design (padrão de cor, etc.) do gabinete principal. Os
dispositivos teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do
microcomputador ou fornecidos em regime de OEM para o fabricante
do microcomputador.
7. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET E CONEXÕES SEM FIO
 O microcomputador deverá possuir 02 (duas) interfaces de rede,
sendo: - 01 (uma) interface Gigabit Ethernet on-board,
compatibilidade com os padrões 10/100/1000, com conector RJ-45,
indicação visual de atividade através de led; - 01 (uma) interface
Wireless 802.11n ou 802.11ac.
8. GABINETE, FONTE E ACESSÓRIOS
 O Gabinete deverá ser do tipo Micro/Mini/MFF/Mini Form
Factor/Ultracompacto com volume máximo de 1.2l; - deverá possuir
anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington; - o gabinete deverá
possuir leds na sua parte frontal para indicar se o computador está
ligado e se há atividade na unidade de armazenamento; - a
alimentação deverá ser através de fonte externa do tipo do tipo bivolt
automática e trabalhar na faixa de tensão de entrada 90 ~ 240vac
com potência máxima de 65W (watts); - possuir média de eficiência
mínima de 87% (platinum); - deverá vir acompanhada de cabo de
alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil
(norma ABNT NBR 14136);
 O gabinete deverá possuir projeto Tool-Less original do fabricante do
equipamento, não sendo aceitas quaisquer adaptações no gabinete
nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para
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remoção da unidade de armazenamento, da (s) memória (s), ou seja,
deverão ser removidos por sistema de encaixe. Para a abertura da
tampa do gabinete será aceito o uso de parafusos recartilhados.
9. SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVO
 O equipamento deverá ser entregue com Sistema Operacional
Microsoft® Windows 10 Professional ou versão mais atual,
LICENCIADO E PRÉ INSTALADO;
 A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional
Microsoft Windows deverá estar gravada na BIOS do equipamento.
A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software
que possa demonstrar esta característica, por exemplo: ProducKey
v1.80 ou superior, no site http://www.nirsoft.net/utils/produkeyx64.zip ou através do comando no sistema operacional slmgr –dlv.
 O Sistema operacional deverá ser fornecido já licenciado e préinstalado com todos os drivers de todos os dispositivos exigidos
nesta especificação técnica. Todos os dispositivos deverão estar em
funcionamento;
 Deverá ser fornecida as LICENÇAS DE USO com sua respectiva
chave do produto (Product Key) referente ao sistema operacional
Windows 10 Professional ou mais atual fornecido;
 Deverá possuir partição de recuperação do sistema operacional
(recovery) ou possibilitar ao contratante o direito de baixar
(download) os arquivos de instalação do sistema operacional no site
oficial da Microsoft® ou do fabricante do equipamento;
 As licenças de uso do sistema operacional Microsoft® Windows 10
Professional deverão estar descritas na Nota Fiscal;
 Caso as licenças do Sistema Operacional sejam OEM as mesmas
poderão ser declaradas como itens fornecidos como partes
integrantes do microcomputador;
 Caso as licenças do Sistema Operacional não sejam OEM, as
mesmas deverão estar descritas na Nota Fiscal como itens distintos
do microcomputador;
10. MANUAIS E DRIVERS PARA CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE
 Deverá ser entregue documentação técnica completa emitida pelo
fabricante do microcomputador contratado, contendo suas
respectivas especificações e configurações; - deverão ser fornecidos
ou disponibilizados para download (no site dos fabricantes) todos os
drivers de instalação e configuração dos dispositivos.
11. GARANTIA
 A Garantia deverá ser do fabricante na modalidade “ON SITE” com
mínimo de 60 sessenta meses (5 anos) para todos os equipamentos
ofertados;
 Para periféricos (monitor, teclado e mouse) nos quais seja
identificado defeito, será aceito que os componentes novos sejam
enviados para troca no local, pelo próprio usuário do equipamento ou
por outro responsável que a Contratante designar;
 O serviço de manutenção corretiva de garantia deve ser prestado
pelo fabricante da solução ou pelo licitante desde que devidamente
capacitado e autorizado pelo fabricante da solução para prestar os
serviços de atendimentos técnicos;
 O licitante deverá apresentar link do website do fabricante dos
equipamentos onde seja possível a visualização da configuração dos
equipamentos ofertados após a entrega, obtida através de código de
identificação (número de série ou equivalente);
 Deverá ser disponibilizada uma linha gratuita (0800) e site do
fabricante ou do licitante desde que devidamente capacitado e
autorizado pelo fabricante para possíveis aberturas de chamados
técnicos e acompanhamento dos chamados via e-mail;
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Durante o período de garantia, a contratada deverá responsabilizarse pela correção das falhas que forem detectadas no hardware do
microcomputador ofertado, sem quaisquer ônus adicionais para a
contratante;
 O período de garantia será adquirido de acordo com as condições
exigidas em edital;
 O prazo para atendimento dos chamados técnicos deverão ser de
até 24 (vinte e quatro) horas a partir da abertura do chamado e o
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas para a solução,
excluídos feriados e finais de semana;
 Não será aceito lacre ou dispositivo similar que impeça a abertura do
gabinete;
 Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser
retirado do local de instalação para reparo externo ou o tempo de
reparo exceda a 2 (dois) dias úteis, a contratada deverá efetuar a
imediata substituição do equipamento ou componente defeituoso por
outro equivalente, com a mesma ou superior configuração;
 Caso o equipamento ou componente retirado para reparo externo
não seja devolvido em até 30 (trinta) dias corridos, a contratada
deverá substituir o equipamento ou componente defeituoso, sem
qualquer ônus para a contratante, por um equipamento ou
componente novo, sem uso anterior, com a mesma ou superior
configuração. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de
3 (três) dias úteis, após manifestação formal da contratante;
 Durante o período de garantia, a contratada deverá substituir o
equipamento ou componente por outro novo, sem uso anterior, sem
qualquer ônus para a contratante, com a mesma ou superior
configuração, quando apresentar o mesmo defeito por 3 (três) vezes
consecutivas em um período de 30 (trinta) dias corridos. Esta
substituição deverá ser feita no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
após a solicitação formal de parte da contratante;
12. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS
 Comprovação, no momento da entrega, que o Microcomputador
ofertado está em conformidades com EPEAT 2018 (validade no
Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e
que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível
no link: https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays;
 Certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a
adequação em segurança para o usuário e instalações,
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em
conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;
 Comprovação, no momento da entrega, que o Microcomputador
ofertado deve estar em conformidade com o certificado de
reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de
sustentabilidade para cadeias de suprimentos, práticas comerciais
justas e anticorrupção.);
 Comprovação, no momento da entrega, que o fabricante do
microcomputador é membro da EICC (Electronic Industry Citizenship
Coalition), para garantir que a mesma siga valores sustentáveis para
seus
trabalhadores
e
o
meio-ambiente:
http://www.eiccoalition.org/about/members/ ou possuir certificado
OHSAS 18001, para garantia de conformidade com o Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) que visa
proteger e assegurar que os colaboradores de uma organização
tenham um ambiente de trabalho saudável e seguro;
 O modelo do equipamento ofertado deverá possuir certificado com a
diretiva RoHS (RestrictionofHazardousSubstances);
 Os equipamentos deverão ser de materiais novos (sem uso, reforma
ou recondicionamento), bem como não deverão fora de linha de
produção e ou fabricação;
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15

40.0984

16

40.1515

17

40.0800

18

39.0321

19

40.1394

20

40.1349

21

03.1333

Não deverá possuir adaptações no equipamento (adição de componentes
pelo licitante). Todo equipamento deverá ser integrado de fábrica;
MOUSE: Mouse óptico, com fio, conexão USB, resolução mínima de 1000
dpi, 3 botões e scroll, com suporte ao MS-Windows a partir da versão XP até
a mais recente e suporte ao Linux, fabricado na cor preta, com garantia
nacional de no mínimo 1 ano.
MOUSE PAD: Pad Mouse; para Manuseio do Mouse; Com Apoio de Punhos
Ergonômico; Base de Poliuretano Injetado Numa Unica Peca, Tipo Integral
Skin, Com Apoio para Pulso; Superficie de Espuma de Poliuretano, lisa, Sem
Rebaixos Ou Relevos, Na Cor Preta, com Revestimento Tecido Lavável;
Medindo Aproximadamente 16,8 x 22 Cm (l x C), Apoio de Punho
Aproximadamente 2 Cm de Altura; Espessura de Conforme Legislação Nr-17
de Ergonomia, Decreto Lei Nº 12.305- e Lei Estadual Nº 12.300/2006
PEN DRIVE: Pen drive USB 2.0 16 GB, Compatível Com Mac Os 9.0 e
Superiores/ Windows 98 e Superiores; Com Suporte para Cordão; 16gb, Taxa
de Transferência 48 MB/s, Leitura até 12mb/s, Gravação até 4mb/s. Garantia
mínima de 90 dias.
TV LED 32”: Televisão LED, 32 Polegadas, Smart TV, Bivolt; Em Cores,
Wide Screen; Conversor Digital Integrado; Com Resolução de No Mínimo
1366 x 768 Pixels; Diagonal Visual de Aproximadamente 80cm; Com Ajustes
de Imagem e Áudio, Relógio, Timer; Sintonia Automática Dos Canais;
Conexões Mínimas de Entrada: 2 HDMI, 1 USB, 1 Vídeo Composto, 1 Vídeo
Componente, 1 Ethernet (RJ45); Conexões Mínimas de Saída: 1 Saída de
Áudio; Com Recepção para VHF / UHF / CATV; Sistema de Cores
NTSC/PAL-M/PAL-N e Digital; Controle Remoto Incluso; Voltagem Bivolt;
Consumo Aproximado 85W; Medindo Aproximadamente 770 x 530 x 235 mm
(com Base); Pesando No Máximo 12 Kg (com Base); Com Garantia Mínima
de 12 Meses; Manual Em Português; Fornecido Com Controle Remoto,
Pilhas, Cabo de Força.
SUPORTE PARA NOTEBOOK: Suporte ergonômico para notebook
regulável, Suporte Universal para Tablets Ou Notebook de até 17 Polegadas;
Confeccionado Em Alumínio; Com Almofadas Antiderrapantes de Quatro
Pontos; Com 6 Níveis de Ajuste de Inclinação; Medidas Fechado
Aproximadas de 4,7 Cm x 29 Cm (lxc); Peso Mínimo de 360 G; Garantia
Mínima de 90 Dias para Defeitos de Fabricação; Acompanha: Bolsa de
Transporte, produzido em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17.
TECLADO: teclado USB padrão ABNT2, versão português brasileiro com a
tecla “Ç”, com suporte ao MS-Windows a partir da versão XP até a mais
recente e suporte ao Linux, com suportes de inclinação, fabricado na cor
preta, com garantia nacional de no mínimo 1 ano.
WEBCAM: Webcam mini full HD 1080P para computador / videoconferência
e microfone embutido padrão de conexão USB plug&play; foco automático e
correção avançada de luz, com campo de visão de 360°, obturador de
privacidade (fechamento de lente), microfone estéreo para captação de voz
com redução de ruídos externos, múltiplas opções de montagem, com
suporte ao MS-Windows a partir da versão XP até a mais recente e suporte
ao Linux, com garantia nacional de no mínimo 1 ano.

01 UNID

02 UNID

01 UNID

01 UNID

03 KITS

02 UNID

02 UNID

ESTIMATIVA GLOBAL: R$ 143.6841,42
2. DA JUSTIFICATIVA:

O departamento de Vigilâncias em Saúde é composto pelos setores de Vigilância
Sanitária, Epidemiológica, Endemias e Zoonoses e conta com aproximadamente 15
funcionários que utilizam o setor diariamente.
Tal setor não teve investimento em equipamentos de informática nos últimos anos,
estando defasado e com grande dificuldade para a realização dos trabalhos, visto que
muitos equipamentos existentes possuem mais de 10 anos de utilização.
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Com o início da pandemia a maioria das reuniões e conferências tem ocorrido no
formato online e os equipamentos periféricos existentes tornaram-se insuficientes.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1. Efetuar a entrega dos itens, de acordo com o solicitado, em um prazo máximo de 10

dias a contar da emissão da Nota de Empenho.
3.2. Efetuar a montagem e instalação dos itens quando o mesmo precisar de mão de obra
especializada para tal (Item 01 e 02).
3.3. Em nenhuma hipótese a empresa contratada poderá veicular qualquer tipo de
publicidade na execução do objeto a que se refere este Termo de Referência.
3.4. As despesas decorrentes da execução do serviço e entrega dos materiais serão de
inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada.
3.5. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade
com as obrigações assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.
3.6. A Contratada ficará sujeita a prorrogações, acréscimos e supressões nos termos da
lei.
3.7. A Contratada fornecerá garantia mínima dos itens entregues, sendo totalmente
responsável por eventuais problemas técnicos relacionado ao mesmo.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
4.1. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de

Referência, que venham a ser solicitadas pelas licitantes.
4.2. Impedir que a empresa contratada, sem autorização, forneça os itens solicitados.
4.3. Supervisionar o fornecimento dos itens, por meio da verificação da qualidade,
quantidade, princípio ativo, levando-se em consideração as datas de fabricação e prazo
de validade.
4.4. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora da especificação supracitada e
solicitar expressamente sua substituição.
5. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS CONFORME MÉDIA DE MERCADO

5.1. A presente licitação tem uma despesa global estimada de R$ 143.681,42, conforme
farta documentação acostada ao processo, composta de três (três) cotações com empresas
do ramo, nos termos do arquivo denominado Pesquisa de Preços.
6. DO FISCALIZADOR DO CONTRATO
Fica designada como responsável pela fiscalização deste contrato Diretora da Vigilância
Sanitária e Epidemiológica Vivian Graziela da Silva.
7. DO GESTOR DO CONTRATO
Fica designado como gestor deste contrato o Secretário Municipal de Saúde Juvenal
Baptistella Chiocheti.
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8.
DO LOCAL DE ENTREGA
Almoxarifado da saúde (Pronto Socorro Municipal)
Atendimento administrativo: 08h às 16h
Rua Pedro Alexandrino, 215 – Jd. Antonio Joaquim Fagundes – CEP 13497-052 Iracemápolis – SP.
Telefone: (19)3456-0909 / (19)3456-7072
E-mail: ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br
compras@saude.iracemapolis.sp.gov.br

Iracemápolis/SP, 28 de junho de 2022.

____________________________
Vivian Graziela da Silva
Diretora de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e material permanente para o setor de
Vigilâncias em Saúde.

Razão Social:
Endereço Completo:
Telefone: (
)
E-mail:
CNPJ (MF):
Inscrição Estadual:
Condições de pagamento: em 30 (trinta) dias corridos, após cada entrega;
Validade desta proposta:
(
) dias corridos (mínimo 60
dias);
Prazo de entrega: até 07 (sete) dias úteis contados da data do recebimento do pedido
escrito.
AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM

QTDE

UN

01

01

UN

02

05

UN

CÓD.
CECAM

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL

VALOR
UNITÁRIO

AR CONDICIONADO 22.000 BTUS: Aparelho de
Ar Condicionado 22.000 BTU’s Split Hi Wall Inverter
Condicionador de Ar; do tipo Split Hiatal Parede;
Operação: Frio; Voltagem: 220V; Compressor
Rotativo; com selo Procel, Classificação “A”;
equipamento
composto
de
01
unidade
condensadora externa com descarga horizontal e
39.0373
01 unidade evaporadora interna; com utilização do
Gás Ecológico R410a; fornecido com controle
remoto sem fio; Manual de Instruções e Certificado
de Garantia em Português PTBR, com prazo
mínimo de garantia de 12 meses após a emissão
da Nota Fiscal. Deverá estar incluso no valor o
serviço de instalação do equipamento.
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Aparelho de
Ar Condicionado 12.000 BTU’s Split Hi Wall Inverter
Condicionador de Ar; do tipo Split Hiatal Parede;
Operação: Frio; Voltagem: 220V; Compressor
Rotativo; com selo Procel, Classificação “A”;
equipamento
composto
de
01
unidade
condensadora externa com descarga horizontal e
36.0310
01 unidade evaporadora interna; com utilização do
Gás Ecológico R410a; fornecido com controle
remoto sem fio; Manual de Instruções e Certificado
de Garantia em Português PTBR, com prazo
mínimo de garantia de 12 meses após a emissão
da Nota Fiscal. Deverá estar incluso no valor o
serviço de instalação do equipamento.
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04

07

UN

45.037
7

05

15

UN

45.034
8

06

06

UN

40.039
4

07

02

UN

39.039
2

ARQUIVO EM AÇO. Arquivo; Em Chapa de Aço;
Medindo (1330x470x700)mm=(axlxp); Tipo Vertical
para Pasta Suspensa; Contendo 04 Gavetas, que
deslizarão sobre corrediças telescópicas; trava que
impede abertura simultânea das gavetas;
fechamento simultâneo das gavetas por chave;
puxadores
de
aço;
com
Porta-etiquetas;
deslizamento das gavetas por trilhos telescópicos;
estrutura em aço; com espessura mínima de
0,79mm (chapa N.22); acabamento em pintura
eletrostática com tinta pó com tratamento
antiferruginoso; na cor branca; base com sapatas
niveladoras; com garantia de no mínimo 12 Meses;
Fabricado Conforme As Normas Nbr/abnt Vigentes
CADEIRA
GIRATÓRIA
COM
RODINHAS,
BRAÇOS E AJUSTE DE ALTURA. Cadeira
giratória tipo executiva, com rodízios duplos de
nylon reforçado e flange de metal, com regulagem
de altura do assento por pistão a gás, encosto
anatômico em espuma ou tela, braços fixos,
assento anatômico revestido em simillicouro preto,
com capacidade para suportar até 150kg; Manual
de Instruções e Certificado de Garantia em
Português, com prazo mínimo de garantia de 12
meses após a emissão da Nota Fiscal.
CAIXA DE SOM USB: Caixa de Som para
Computador, 4W RMS Alimentação; Power e
Volume, Saída para Conexão de Fones de Ouvido
e LED indicativo; com Manual Técnico; Alimentação
Via Cabo USB; Fabricado na cor preta,
Comprimento do cabo P2: 140 Cm (+/- 5%),
Comprimento do cabo AC: 137 Cm (+/- 5%);
Garantia 12 meses, Conjunto composto por 02
caixas de som.
COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO NOTEBOOK,
Processador, 01 (uma) Placa-mãe da mesma
marca do fabricante, desenvolvida especificamente
para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas
de livre comercialização de mercado, contendo:
Deverá possuir 01 (um) Processador com as
seguintes configurações: Deverá atingir índice de,
no mínimo, 6.300 pontos para o desempenho,
tendo como referência a base de dados Passmark
CPU
Mark
disponível
no
site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Deverá possuir 04 (quatro) Núcleos Físicos;
Suporte a oito threads; Controle automático do
clock conforme carga de trabalho; Frequência de
Operação real de 1.6 GHz; Deverá possuir 6Mb
Cache; Suporte a instruções SSE4.1/4.2 e AVX 2.0;
Deverá possuir consumo máximo TDP 15W;
Processo de fabricação com litografia de no
máximo 14nm; Deverá possuir suporte a memória
DDR4-2400; Instruções de virtualização de I/O;
Suporte a PCI Express 3.0; Aceleração de
criptografia avançada AES; BIOS: BIOS, no idioma
português ou inglês, com as características a
seguir: O equipamento possui BIOS desenvolvida
pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em
regime de OEM ou tem direitos copyright sobre
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essa BIOS, comprovados através de atestado
fornecido pelo fabricante do equipamento; O
fabricante do equipamento disponibiliza em seu site
da internet todas as atualizações de BIOS; Ativação
e desativação de senha mediante o menu de
inicialização (setup). Senha(s) de proteção para
acesso ao setup do computador, gerencia e disco.
Recurso para detecção automática de unidades de
discos rígidos. Capacidade de boot pela porta USB.
Capacidade de inibir boot pela porta USB. Deverá
possuir campo editável para inserção de número de
patrimônio, capturável por aplicação de inventário.
Capacidade de proteção contra gravação, realizada
por software (senha de proteção contra gravação
na BIOS) ou hardware (jumpeamento). Capacidade
de habilitar e desabilitar USB através da BIOS.
Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do
fabricante do computador sempre que o
computador for inicializado, Tecnologia de
segurança TPM 1.2 ou superior integrada a placa
mãe com software incluído. O equipamento
ofertado
possui
integrado
dispositivo
ou
funcionalidade na BIOS com características de
segurança avançada de rastreamento pela internet
que, em caso de furto ou extravio acidental, permita
recuperação e localização do mesmo; Possibilita
formatação definitiva de um disco rígido via BIOS;
CHIPSET e PLACA MÃE: O chipset deverá ser da
mesma marca do fabricante do processador;
Possui 2 (dois) slots de memória com suporte a
DDR4 de 2.133 MHz; DISCO RÍGIDO E UNIDADE
ÓPTICA: 01 (um) Disco SSD de 256GB, SATA 2 ou
superior. A placa mãe e o disco rígido deve possuir
sensor de queda. MEMÓRIA RAM: 08 (oito) Gbytes
de Memória SDRAM DDR4 ou superior, em 01
(hum) módulo (1x8Gb) no mínimo, com operação
em 2666 MHz ou superior, expansível até 16GB
INTERFACES: 01 (uma) Interface para Disco
Rígido SATA 2 ou superior onboard. 01 (uma)
Interface VGA e 01 (uma) HDMI. Bluetooth 4.1.; 01
(uma) Interface RJ45 padrão Ethernet 10/100/1000
Mbps autosence incorporada à placa mãe. 01
(uma) Interface Wireless LAN 802.11 ac
incorporada à placa ou através de slot Mini-PCI. 03
(três) Interfaces USB no mínimo 3.0; 01 (um)
conector de microfone/fone de ouvido/ autofalante
estéreo (combo); 01 (uma) WebCam integrada.
Áudio estéreo de 16 bits, com 02 (dois) Alto-falantes
estéreo e Microfone embutidos no gabinete (não
serão aceitos dispositivos externos).
TECLADO: Teclado full size de mínimo 84 teclas
padrão Português ABNT, com proteção de
derramamento de liquido.
MOUSE: Dispositivo apontador do tipo Touchpad e
leitor de impressões digitais integrado, não sendo
aceita solução através de conectores USB;
TELA: Tela TFT matriz ativa com tamanho 14.0 a
14.3” padrão Wide com resolução mínima de
1920X71080 (alta definição) e antirreflexo. Deverá
possuir webcam integrada, não sendo aceita
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solução através de conectores USB; Acelerador
Gráfico com memória de vídeo mínima de 256
Mbytes compartilhada com mecanismo de alocação
dinâmica de memória RAM e resolução mínima de
1366X768 à 60Hz;
GABINETE: Entrada, integrada ao chassi, para
cabo de segurança; Botão de liga/desliga e luzes de
indicação de atividade, unidade de disco rígido e de
computador ligado (Power-on); Possui 02 (dois)
alto-falantes interno com potência suportada de 2
Watts por canal; Áudio: som estéreo integrado;
Características físicas: peso máximo 1.7 kg com
bateria;
BATERIA: Bateria de Polímero de Íon, com 3
células ou 42Whr e autonomia mínima de 4 horas e
tempo de carga em desligado não superior a 3
horas. Sua garantia deverá ser de pelo menos 3
anos. Adaptador/carregador de corrente, Bivolt com
seleção automática de 100 a 240 Volts,
acompanhada do seu respectivo cabo de
alimentação no padrão brasileiro;
SOFTWARE E SISTEMA OPERACIONAL: O
equipamento deverá ser fornecido com licença (em
Português) do Sistema Operacional Microsoft
Windows® 10 Professional 64 Bits OEM préinstalado e configurado, com licença de uso;
Deverá ser entregue pelo menos um conjunto
completo de manuais e mídias do software préinstalado, incluindo S.O. e de recovery. O
equipamento deve acompanhar as referidas mídias
de restauração para o sistema operacional exigido;
O equipamento deverá acompanhar de solução de
recuperação, do mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers
necessários para sua
perfeita
utilização,
possibilitando a restauração da configuração
original de fábrica do equipamento além das
gerações de mídias de Recovery;
GARANTIA: Os equipamentos devem possuir
GARANTIA PADRÃO do fabricante por um período
mínimo de 5 (cinco) ANOS ONSITE, para reposição
de peças danificadas, mão de obra de assistência
técnica e suporte; a abertura do chamado deverá
ser via ligação 0800; Durante o prazo de garantia
será substituída sem ônus para a CONTRATANTE,
a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito
for provocado por uso inadequado dos
equipamentos; O suporte técnico e a garantia
deverão ser necessariamente prestados pelo
fabricante ou pela rede de assistência técnica
autorizada/credenciada; A empresa fabricante do
equipamento deverá dispor de um número
telefônico para suporte técnico e abertura de
chamados técnicos; deverá ser via ligações 0800.
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, ele deverá
apresentar declaração/certificado do fabricante,
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comprovando que o produto ofertado possui a
garantia solicitada neste termo de referência; Todos
os drivers para os sistemas operacionais
suportados devem estar disponíveis para download
na web-site do fabricante do equipamento;
CABOS: 01 (um) Cabo de força, manuais e mídias
com drivers de configuração de todas as interfaces
existentes.
CERTIFICAÇÕES A SEREM APRESENTADAS: O
modelo de equipamento deve estar em
conformidade com a certificação HCL “Designed for
Windows” para o modelo de Microcomputador
ofertado, na categoria “Desktop PCs” em nome do
fabricante do equipamento. O Microcomputador
deverá ser compatível com as versões dos
Sistemas Operacionais Microsoft Windows® 10 e
Windows® 8.1, devidamente atualizados; mediante
presença na lista Windows Catalog, mantida pela
Microsoft; Deverá possuir a certificação de
compatibilidade com os sistemas operacionais
Windows 8.1 e 10 Professional; O modelo do
equipamento deverá possuir a certificação de
compatibilidade com uma distribuição Linux; O
modelo do equipamento deve estar em
conformidade com a norma IEC 60950 para
segurança do usuário contra incidentes elétricos e
combustão dos materiais elétricos. O modelo de
equipamento deve estar em conformidade com o
padrão
RoHS
(Restriction
of
Hazardous
Substances), isto é, ser construído com materiais
que não agridem o meio ambiente. O modelo de
equipamento deve estar em conformidade com o
padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo
elétrico. O modelo do equipamento ofertado deve
estar em conformidade com as especificações
definidas
no
EPEAT
(Eletronic
Product
Environmental
Assessment
Tool
http://www.epeat.net) na categoria Gold ou Silver,
mostrando que o equipamento atinge as exigências
para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricação. O modelo de equipamento
deve estar em conformidade com a certificação
CISPR 22, Classe B ou FCC classe B. O Fabricante
dos equipamentos deverá ser membro do DMTF
(Distributed Management Task Force) na categoria
Board Member. O Fabricante deverá possuir
Cadastro
Técnico
Federal
de
Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Ambientais com código 5-2 (Fabricação
de materiais elétricos, eletrônicos e equipamentos
para telecomunicação e informática) garantindo
assim estar em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob
controle e fiscalização do Ibama; As certificações
exigidas acima deverão ser apresentadas
juntamente com a proposta de preços, para
comprovação, sob pena de desclassificação; Todos
os drivers para os sistemas operacionais
suportados, inclusive atualizações de firmware,
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estão disponíveis para download na web site do
fabricante do equipamento sem necessidade de
qualquer identificação do usuário, e são facilmente
localizados e identificados pelo modelo do
equipamento ou código do produto conforme
etiqueta permanente afixada no gabinete;
OUTRAS
DOCUMENTAÇÕES
E
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: Deverá ser
apresentado juntamente com a proposta comercial
o catálogo completo do (s) equipamento(s)
ofertado(s) ou manuais/declarações do fabricante
contendo todas as
informações técnicas
correspondentes ao equipamento (modelo)
ofertado na proposta para a devida analise da
especificação
técnica,
sob
pena
da
desclassificação da proposta comercial; Na dúvida
na análise técnica entre proposta comercial e
catálogo, prevalecerá o catálogo do equipamento
ofertado; Os componentes do microcomputador
deverão ser homologados pelo fabricante. Não será
aceita a adição ou subtração de qualquer
componente não original de fábrica para
adequação do equipamento, sob pena de
desclassificação
e
punição;
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;
Após conhecido o vencedor, o(a) licitante
vencedor(a), deverá apresentar na assinatura de
contrato declaração do fabricante informando que a
mesma é uma revenda credenciada/autorizada a
comercializar os produtos ofertados, (Súmula 14
TCE); contendo as informações administrativa da
licitação (pregão) em epígrafe, direcionado a esta r.
administração
pública;
Os
equipamentos
pertencem à linha corporativa não sendo aceitos
equipamentos destinados a público residencial; Os
equipamentos são novos e sem uso e ser
produzidos em série na época da entrega.
Se o vencedor do certame não for o(s) fabricante(s),
o(s) mesmo(s) deverá(ão) apresentar carta do
fabricante
referente
a
adequação
dos
equipamentos ofertados aos requisitos técnicos do
presente edital, conforme o art. 7o, inc.IV, da Lei
12.462/11.
FONE DE OUVIDO, intra-auricular, Impedância:
32O Alto falante: 6U membrana, 12mm diâmetro
Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz Microfone
4.0*1,5mm -42dB±3dB Sensibilidade 98-105dB
40.043
Comprimento: 1.2m Plugue: 3.5mm Proteção do fio
6
em TPE Compatível com: Mp3 / Telefone Móvel /
PC / Game / Microfone embutido, Botão para
atender e desligar, fabricado na cor preta. Garantia
mínima de 90 dias.
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FONE HEADSET: Fone recomendado para
aplicações intensivas compatível com maioria das
plataformas
telefônicas
vários
fabricantes,
compatível telefones analógicos, digitais e voip
também com qualquer SoftPhone / Microsoft
Windows todas as versões/ Linux, possui tubo de
voz ajustável e substituível (removível) 2.0mm para
Mod. 079 ou haste tubo rígida regulável, ajustável
para maior precisão do usuário e conforme em linha
H e V , possui um giro na central rotativa de 360º
podendo ser usada ao lado direito e esquerdo, tiara
ajustável e haste do microfone reversível dentro
das Normas (NR17), níveis de ruído de acordo com
o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira
registrada no INMETRO. Materiais proteção
auricular e bucal antialérgico e atóxico em courino
o auricular, tiara regulável em aço inox, Apoio
Lateral tipo T, confortável em emborrachado em
espuma antialérgica maior conforto, cabo tinsel,
fabricado na cor preta. Garantia de 12 meses.
FREEZER HORIZONTAL, 1 unidade, linha branca,
duas portas. Capacidade 520 litros. Classe A de
energia. Função freezer ou refrigerador, com dreno
frontal e pés com rodizio. Garantia de 12 meses.
IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA
MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA,
Multifuncional; Com Função de Impressora,
Copiadora e Scanner; Impressão Jato de Tinta
Colorida, Com Impressão Alimentada Por Tanque
de Tinta 04 Cores, original do Fabricante;
Velocidade Mínima Em Preto 33 Ppm; Velocidade
Mínima Em Cores 20 Ppm; Resolução Mínima Na
Cor Preta de 4800 x 1200 Dpi; Resolução Mínima
4800 x 1200 Dpi; Tipo de Papel: A4, A5, A6,
B5,oficio, Executivo, Cartões Postais, Envelopes,
Meia Carta,dl,c6; Capacidade Mínima Da Bandeja
de Entrada de 250 Folhas, Adicional de 50 Folhas,
Adf para 30 Folhas; Resolução Mínima de
Digitalização de 1200 x 2400 Dpi; Quantidade de
Cores 48 Bits de Entrada, 24 Bits de Saída;
Interface Usb 2.0, Wireless 802.11 B/g/n6, Ethernet
10 /100mbps; Quantidade de Copias 1-99 (sem Pc);
Bandeja de Entrada para 250 Folhas; Bandeja de
Saída para No Mínimo 30 Folhas; Windows Xp/xp
Professional X64 Edition/vistatm/7/8/8.1/10 Mac Os
x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x; Com Software de
Utilização e Drives de Instalação; Garantia de 12
Meses; Com Manual de Instalação e Operação Em
Português; Com Cabo de Forca, Cabo de
Comunicação Usb, Tanque de Tinta Original do
Fabricante, com 4 garrafas de tinta para recarga.
MESA de Trabalho; tampo em MDP; revestido em
laminado melamínico; na cor castanho; bordas na
cor do tampo; no formato retangular; medindo
140cm (largura) x 44,8cm (profundidade);
espessura 15mm; na altura de 76cm; estrutura em
MDP; de seção retangular; espessura 15mm; com
acabamento em laminado melamínico; na cor
castanho; contendo uma gaveta, uma porta
basculante e 3 nichos; para 2 gavetas; sem painel
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frontal; com garantia de no mínimo 12 meses;
fabricada de acordo com as normas vigentes.
MESA EM L, Mesa conjunto de escritório contendo
1 mesa de trabalho principal acoplada a mesa
auxiliar e gaveteiro pedestal, formando um L; Mesa
com tampo confeccionado em madeira MDF;
Revestimento em ambas as faces com laminado
melamínico;
carvalho
Hanover;
medindo
45.032
(1200x1800x600)mm; Espessura de 25mm; Altura
7
de 740mm; Estrutura em aço tubular; Acabamento
em pintura eletrostática com tinta pó; na cor preta;
painéis
frontais
estruturais;
gaveteiro
confeccionado em madeira MDF; com sapatas
niveladas; garantia mínima de 12 meses, fabricada
conforme Normas NBR/ABNT vigentes.
Computador Desktop Mini: Computador Modelo
Intermediário Modelo Micro/Mini/MFF/Mini Form
Factor/Ultracompacto, incluindo monitor de 21,5
pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10
Professional ou versão mais recente 64 bits, Com
60 meses de garantia (5 anos) on-site conforme
especificações mínimas detalhadas neste anexo:
1. PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E
INTERFACES
 Microcomputador
com
01
(um)
microprocessador de (04) quatro núcleos
ou superior, com dissipador e cooler
apropriados, baseado em tecnologia de 32
e 64 bits, o modelo do processador ofertado
deverá ser da geração mais atual
comercializada
pelo
fabricante
do
computador; - deverá possuir tecnologia de
fabricação de 14 nanômetros; - deverá
possuir memória cache mínima de 6Mb; deverá possuir velocidade de Frequência
de no mínimo 3,8Mhz;
 A placa-mãe (Motherboard) deverá ser do
69.005
mesmo fabricante do microcomputador, ou
3
fabricadas em regime de OEM; - deverá
possuir a tecnologia Dual Channel ou
superior para as memórias; - deverá
suportar o mesmo barramento DMI
solicitado no processador, a fim de garantir
que o processador opere em sua plena
capacidade sendo de no mínimo 8 GT/S; deverá possuir chip de segurança TPM Trusted Platform Module 2.0; - deverá
permitir no mínimo, a instalação de 2 (dois)
módulos de memória SO-DIMM (Small
Outline DIMM); - a placa mãe deverá
suportar, no mínimo, 32Gb de memória; deverá possuir no mínimo 1 (um) slot de
expansão interno do tipo M.2;
 Deverá ser instalado na placa mãe no
mínimo 1 (um) módulo memória SO-DIMM
DDR4 ou superior com velocidade
(frequência) 2666Mhz ou superior de 8Gb;
 Os componentes chipset e BIOS da placamãe (Motherboard) deverão suportar a
tecnologia de 64 bits;
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Deverá possuir no mínimo 1 (uma)
Interface interna do tipo SATA III ou
superior;
Deverá possuir no mínimo de 6 (seis)
interfaces USB, sendo que no mínimo 4
(quatro) devem ser do tipo USB 3.0 ou
superior; NÃO será permitido o uso de
extensores ou adaptadores para atingir a
quantidade mínima de portas solicitadas;
Deverá possuir sistema de áudio integrado
de alta definição HD; possuir no mínimo 01
(um) conector de áudio 3,5mm; possuir
auto-falante integrado;
O chipset deverá pertencer à última
geração (mais recente) disponibilizada e
comercializada pelo fabricante, compatível
com o processador ofertado.

2. BIOS
 A BIOS deverá ser do mesmo fabricante do
equipamento ou fabricada em regime de
OEM.
As
atualizações,
quando
necessárias, deverão ser disponibilizadas
no site do fabricante; - BIOS em Flash
ROM, podendo ser atualizada por meio de
software de gerenciamento; - Possibilitar
que a senha de acesso ao BIOS seja
ativada e desativada via SETUP; - Possuir
campo
para
registro
de
controle
patrimonial, de pelo menos 10 (dez)
caracteres;
 O fabricante da BIOS ofertada no
microcomputador
deve
constar
em
listagem na categoria Promoter e/ou
Contributor, podendo ser consultada
através do site https://uefi.org/members;
 Possuir software de diagnóstico capaz de
ser executado (inicializado) a partir da UEFI
(Unified Extensible Firmware Interface) ou
do Firmware do equipamento;
 O número de série do equipamento deverá
estar gravado na BIOS do equipamento.
 Não será permitido a alteração do número
de
série
do
equipamento
pelo
usuário/funcionário independente de senha
e permissão de acesso a BIOS do
equipamento.
3. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
 O Microcomputador deverá possuir
unidade de armazenamento do tipo SSD de
256 GB ou superior;
4. PLACA GRÁFICA
 Possuir placa gráfica integrada de alta
definição HD; - A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas)
interface de saída de sinal de vídeo
podendo ser HDMI ou DP (Display Port); deverá permitir utilizar resolução máxima
de até 4096 x 2160; - deverá suportar no
mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.
5. MONITOR DE VÍDEO
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O monitor deverá acompanhar as
características de acabamento/design
(padrão de cor, etc.) do gabinete principal
(microcomputador). O monitor ofertado
deve ser do mesmo fabricante ou marca do
microcomputador;
 O Monitor deverá ser de LED com
tecnologia IPS ou TFT WVA-VA, tamanho
mínimo de 21,5” (vinte e uma polegadas e
meia) com configuração via OSD, com as
seguintes características: - Possuir ajuste
de inclinação, altura mínima de 10 cm e
rotação mínima de 90 graus; - taxa de
proporção Widescreen (16:9); -suportar
resolução mínima de 1920 x 1080, com
taxa de 60Hz ou superior; - possuir
contraste mínimo de 1000:1; - possuir no
mínimo 02 (duas) interfaces de entrada do
sinal de vídeo podendo ser do tipo: VGA (DSUB15), HDMI ou DP (Display Port),
compatível com o microcomputador
fornecido; - deverá ser fornecido cabo de
sinal de vídeo compatível com as interfaces
para conexão com microcomputador; - a
fonte de alimentação deverá ser interna
com chaveamento automático de tensão na
faixa 100-240V e 50/60 Hz; - deverá vir
acompanhado de cabo de alimentação com
no mínimo 1,00m, com plug tripolar em
conformidade com a norma NBR 14136; possuir furação no padrão VESA 100mm,
para instalação de suporte para o gabinete
da CPU ou projeto do próprio fabricante; deverá possuir tempo de resposta máximo
de 8ms; - deverá possuir no mínimo de 02
(Duas) interfaces USB 3.0 de fácil acesso;
 O monitor deverá vir acompanhado de
acessório com as seguintes características:
- deverá acompanhar suporte desenvolvido
ou homologado pelo fabricante do
computador, para fixação do gabinete na
parte traseira do monitor acima requerido; todos os itens (parafusos, buchas, suporte
e outros) necessários para a fixação do
monitor ao gabinete deverão acompanhar o
produto; - a solução não poderá se utilizar
de frisagens, usinagens em geral, furações,
emprego de adesivos, fitas adesivas ou
quaisquer outros procedimentos ou
emprego de materiais inadequados ou que
visem
adaptar
forçadamente
o
equipamento ou suas partes; - todo o
conjunto formado por gabinete, monitor,
suporte de fixação, cabos de conexão deve
formar um conjunto único (todos acoplados
entre si de forma a permitir o seu manejo
como se fosse uma peça única).
6. TECLADO E MOUSE
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Teclado com interface USB, padrão
ABNT2, com no mínimo 105 Teclas padrão,
sendo obrigatório “Ç”;
 Mouse óptico, interface USB, com
resolução mínima de 1000 dpi, mínimo de
dois
botões
mais
Scroll.
Deverá
acompanhar MOUSE PAD;
 Teclado e mouse deverão acompanhar as
características de acabamento/design
(padrão de cor, etc.) do gabinete principal.
Os dispositivos teclado e mouse devem ser
do mesmo fabricante do microcomputador
ou fornecidos em regime de OEM para o
fabricante do microcomputador.
7. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET E
CONEXÕES SEM FIO
 O microcomputador deverá possuir 02
(duas) interfaces de rede, sendo: - 01 (uma)
interface Gigabit Ethernet on-board,
compatibilidade
com
os
padrões
10/100/1000,
com
conector
RJ-45,
indicação visual de atividade através de
led; - 01 (uma) interface Wireless 802.11n
ou 802.11ac.
8. GABINETE, FONTE E ACESSÓRIOS
 O Gabinete deverá ser do tipo
Micro/Mini/MFF/Mini
Form
Factor/Ultracompacto com volume máximo
de 1.2l; - deverá possuir anilha para
cadeado ou lacre padrão Kensington; - o
gabinete deverá possuir leds na sua parte
frontal para indicar se o computador está
ligado e se há atividade na unidade de
armazenamento; - a alimentação deverá
ser através de fonte externa do tipo do tipo
bivolt automática e trabalhar na faixa de
tensão de entrada 90 ~ 240vac com
potência máxima de 65W (watts); - possuir
média de eficiência mínima de 87%
(platinum); - deverá vir acompanhada de
cabo de alimentação de energia elétrica
com plugue no novo padrão Brasil (norma
ABNT NBR 14136);
 O gabinete deverá possuir projeto ToolLess original do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas quaisquer adaptações
no gabinete nem o uso de algum tipo de
parafuso ou de ferramentas para remoção
da unidade de armazenamento, da (s)
memória (s), ou seja, deverão ser
removidos por sistema de encaixe. Para a
abertura da tampa do gabinete será aceito
o uso de parafusos recartilhados.
9. SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVO
 O equipamento deverá ser entregue com
Sistema Operacional Microsoft® Windows
10 Professional ou versão mais atual,
LICENCIADO E PRÉ INSTALADO;
 A Chave da licença (BIOS OEM Key) do
sistema operacional Microsoft Windows
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deverá estar gravada na BIOS do
equipamento. A comprovação será
efetuada usando uma ferramenta de
software que possa demonstrar esta
característica, por exemplo: ProducKey
v1.80
ou
superior,
no
site
http://www.nirsoft.net/utils/produkeyx64.zip ou através do comando no sistema
operacional slmgr –dlv.
 O Sistema operacional deverá ser
fornecido já licenciado e pré-instalado com
todos os drivers de todos os dispositivos
exigidos nesta especificação técnica.
Todos os dispositivos deverão estar em
funcionamento;
 Deverá ser fornecida as LICENÇAS DE
USO com sua respectiva chave do produto
(Product Key) referente ao sistema
operacional Windows 10 Professional ou
mais atual fornecido;
 Deverá possuir partição de recuperação do
sistema
operacional
(recovery)
ou
possibilitar ao contratante o direito de
baixar (download) os arquivos de
instalação do sistema operacional no site
oficial da Microsoft® ou do fabricante do
equipamento;
 As licenças de uso do sistema operacional
Microsoft® Windows 10 Professional
deverão estar descritas na Nota Fiscal;
 Caso as licenças do Sistema Operacional
sejam OEM as mesmas poderão ser
declaradas como itens fornecidos como
partes integrantes do microcomputador;
 Caso as licenças do Sistema Operacional
não sejam OEM, as mesmas deverão estar
descritas na Nota Fiscal como itens
distintos do microcomputador;
10.
MANUAIS
E
DRIVERS
PARA
CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE
 Deverá ser entregue documentação
técnica completa emitida pelo fabricante do
microcomputador contratado, contendo
suas
respectivas
especificações
e
configurações; - deverão ser fornecidos ou
disponibilizados para download (no site dos
fabricantes) todos os drivers de instalação
e configuração dos dispositivos.
11. GARANTIA
 A Garantia deverá ser do fabricante na
modalidade “ON SITE” com mínimo de 60
sessenta meses (5 anos) para todos os
equipamentos ofertados;
 Para periféricos (monitor, teclado e mouse)
nos quais seja identificado defeito, será
aceito que os componentes novos sejam
enviados para troca no local, pelo próprio
usuário do equipamento ou por outro
responsável que a Contratante designar;
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O serviço de manutenção corretiva de
garantia deve ser prestado pelo fabricante
da solução ou pelo licitante desde que
devidamente capacitado e autorizado pelo
fabricante da solução para prestar os
serviços de atendimentos técnicos;
O licitante deverá apresentar link do
website do fabricante dos equipamentos
onde seja possível a visualização da
configuração dos equipamentos ofertados
após a entrega, obtida através de código de
identificação (número de série ou
equivalente);
Deverá ser disponibilizada uma linha
gratuita (0800) e site do fabricante ou do
licitante
desde
que
devidamente
capacitado e autorizado pelo fabricante
para possíveis aberturas de chamados
técnicos
e
acompanhamento
dos
chamados via e-mail;
Durante o período de garantia, a contratada
deverá responsabilizar-se pela correção
das falhas que forem detectadas no
hardware do microcomputador ofertado,
sem quaisquer ônus adicionais para a
contratante;
O período de garantia será adquirido de
acordo com as condições exigidas em
edital;
O prazo para atendimento dos chamados
técnicos deverão ser de até 24 (vinte e
quatro) horas a partir da abertura do
chamado e o prazo máximo de 72 (setenta
e duas) horas corridas para a solução,
excluídos feriados e finais de semana;
Não será aceito lacre ou dispositivo similar
que impeça a abertura do gabinete;
Caso o equipamento ou algum de seus
componentes tenha que ser retirado do
local de instalação para reparo externo ou
o tempo de reparo exceda a 2 (dois) dias
úteis, a contratada deverá efetuar a
imediata substituição do equipamento ou
componente
defeituoso
por
outro
equivalente, com a mesma ou superior
configuração;
Caso o equipamento ou componente
retirado para reparo externo não seja
devolvido em até 30 (trinta) dias corridos, a
contratada deverá substituir o equipamento
ou componente defeituoso, sem qualquer
ônus para a contratante, por um
equipamento ou componente novo, sem
uso anterior, com a mesma ou superior
configuração. Esta substituição deverá ser
feita no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
após manifestação formal da contratante;
Durante o período de garantia, a contratada
deverá substituir o equipamento ou
componente por outro novo, sem uso
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anterior, sem qualquer ônus para a
contratante, com a mesma ou superior
configuração, quando apresentar o mesmo
defeito por 3 (três) vezes consecutivas em
um período de 30 (trinta) dias corridos. Esta
substituição deverá ser feita no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, após a
solicitação formal de parte da contratante;
12. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS
 Comprovação, no momento da entrega,
que o Microcomputador ofertado está em
conformidades com EPEAT 2018 (validade
no
Brasil),
independentemente
da
categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o
produto ofertado esteja relacionado no site
da
GEC,
disponível
no
link:
https://www.epeat.net/?category=pcsdispla
ys;
 Certificação
que
ateste,
conforme
regulamentação específica, a adequação
em segurança para o usuário e instalações,
compatibilidade
eletromagnética
e
consumo de energia, em conformidade
com a Portaria 170 do INMETRO;
 Comprovação, no momento da entrega,
que o Microcomputador ofertado deve estar
em conformidade com o certificado de
reconhecimento da EcoVadis (plataforma
de classificação de sustentabilidade para
cadeias
de
suprimentos,
práticas
comerciais justas e anticorrupção.);
 Comprovação, no momento da entrega,
que o fabricante do microcomputador é
membro da EICC (Electronic Industry
Citizenship Coalition), para garantir que a
mesma siga valores sustentáveis para seus
trabalhadores
e
o
meio-ambiente:
http://www.eiccoalition.org/about/members
/ ou possuir certificado OHSAS 18001, para
garantia de conformidade com o Sistema
de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional (SGSSO) que visa proteger e
assegurar que os colaboradores de uma
organização tenham um ambiente de
trabalho saudável e seguro;
 O modelo do equipamento ofertado deverá
possuir certificado com a diretiva RoHS
(RestrictionofHazardousSubstances);
 Os equipamentos deverão ser de materiais
novos
(sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento), bem como não
deverão fora de linha de produção e ou
fabricação;
Não deverá possuir adaptações no equipamento
(adição de componentes pelo licitante). Todo
equipamento deverá ser integrado de fábrica;
MOUSE: Mouse óptico, com fio, conexão USB,
40.098 resolução mínima de 1000 dpi, 3 botões e scroll,
4
com suporte ao MS-Windows a partir da versão XP
até a mais recente e suporte ao Linux, fabricado na
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cor preta, com garantia nacional de no mínimo 1
ano.
MOUSE PAD: Pad Mouse; para Manuseio do
Mouse; Com Apoio de Punhos Ergonômico; Base
de Poliuretano Injetado Numa Unica Peca, Tipo
Integral Skin, Com Apoio para Pulso; Superficie de
Espuma de Poliuretano, lisa, Sem Rebaixos Ou
Relevos, Na Cor Preta, com Revestimento Tecido
Lavável; Medindo Aproximadamente 16,8 x 22 Cm
(l x C), Apoio de Punho Aproximadamente 2 Cm de
Altura; Espessura de Conforme Legislação Nr-17
de Ergonomia, Decreto Lei Nº 12.305- e Lei
Estadual Nº 12.300/2006
PEN DRIVE: Pen drive USB 2.0 16 GB, Compatível
Com Mac Os 9.0 e Superiores/ Windows 98 e
Superiores; Com Suporte para Cordão; 16gb, Taxa
de Transferência 48 MB/s, Leitura até 12mb/s,
Gravação até 4mb/s. Garantia mínima de 90 dias.
TV LED 32”: Televisão LED, 32 Polegadas, Smart
TV, Bivolt; Em Cores, Wide Screen; Conversor
Digital Integrado; Com Resolução de No Mínimo
1366 x 768 Pixels; Diagonal Visual de
Aproximadamente 80cm; Com Ajustes de Imagem
e Áudio, Relógio, Timer; Sintonia Automática Dos
Canais; Conexões Mínimas de Entrada: 2 HDMI, 1
USB, 1 Vídeo Composto, 1 Vídeo Componente, 1
Ethernet (RJ45); Conexões Mínimas de Saída: 1
Saída de Áudio; Com Recepção para VHF / UHF /
CATV; Sistema de Cores NTSC/PAL-M/PAL-N e
Digital; Controle Remoto Incluso; Voltagem Bivolt;
Consumo
Aproximado
85W;
Medindo
Aproximadamente 770 x 530 x 235 mm (com Base);
Pesando No Máximo 12 Kg (com Base); Com
Garantia Mínima de 12 Meses; Manual Em
Português; Fornecido Com Controle Remoto,
Pilhas, Cabo de Força.
SUPORTE
PARA
NOTEBOOK:
Suporte
ergonômico para notebook regulável, Suporte
Universal para Tablets Ou Notebook de até 17
Polegadas; Confeccionado Em Alumínio; Com
Almofadas Antiderrapantes de Quatro Pontos; Com
6 Níveis de Ajuste de Inclinação; Medidas Fechado
Aproximadas de 4,7 Cm x 29 Cm (lxc); Peso Mínimo
de 360 G; Garantia Mínima de 90 Dias para
Defeitos de Fabricação; Acompanha: Bolsa de
Transporte, produzido em conformidade com a
Norma Regulamentadora NR-17.
TECLADO: teclado USB padrão ABNT2, versão
português brasileiro com a tecla “Ç”, com suporte
ao MS-Windows a partir da versão XP até a mais
recente e suporte ao Linux, com suportes de
inclinação, fabricado na cor preta, com garantia
nacional de no mínimo 1 ano.
WEBCAM: Webcam mini full HD 1080P para
computador / videoconferência e microfone
embutido padrão de conexão USB plug&play; foco
automático e correção avançada de luz, com
campo de visão de 360°, obturador de privacidade
(fechamento de lente), microfone estéreo para
captação de voz com redução de ruídos externos,
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múltiplas opções de montagem, com suporte ao
MS-Windows a partir da versão XP até a mais
recente e suporte ao Linux, com garantia nacional
de no mínimo 1 ano.

COTA RESERVADA
ITEM

03

QTDE

10

UN

CÓD.
CECAM

UN

ARMÁRIO DE AÇO. Armário de Aço PA120 com
chave, 2 portas, com 4 prateleiras internas, reforço
45.037 nas portas, confeccionado em aço com chapa 26 –
5
0,45mm.
Pintura
eletrostática
epóxi,
pó
antiferrugem. Dimensões aproximadas: 198cm x
120cm x 45cm. Com pés.

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Esta proposta financeira contém preços completos, computando todos os custos
necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
Declaramos expressamente e sob as penas da Lei que os serviços ofertados por nossa
empresa atendem rigorosamente as características necessárias descritas no termo de
referência que especificou o objeto desta licitação.

________________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO
TIMBRE DA EMPRESA
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(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)
DECLARAÇÃO
DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão
Eletrônico
nº
xx/2022
–
Processo
nº
xx/2022,
instaurada
pelo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que a empresa:
- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso
V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o
caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo
ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584,
de 27 de outubro de 2002;

1

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública; 3 - Não foi
declarada inidônea por ato do Poder Público;
4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93. 5 - Que inexistem fatos
impeditivos a sua habilitação.
2

________________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES
DO EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos
constantes no Edital Pregão Eletrônico nº xx/2022 – Processo nº xx/2022 e seu(s) ANEXOS
e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali
contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

________________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao (a) Pregoeiro do Município
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº xx/2022 – Processo
nº xx/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam
necessárias;
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento
do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a
vigência do Contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº xx/2022 – Processo
nº xx/2022, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx – SP.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

________________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

44
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO
LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

( ) MICROEMPRESA
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
________________________________________ (Razão Social da Empresa, inscrita no
CNPJ nº
___________________________, Endereço:
_________________________________________,
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
,
inscrita
no
CNPJ nº __________________________ cumpre os requisitos legais para a qualificação
como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar
nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a
empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização
de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de
regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.
Sou optante do Sistema Simples Nacional? ( ) SIM ( )NÃO

________________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR
(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome empresarial da licitante)
, inscrita no CNPJ
nº:
, com sede na (endereço completo )
,
por intermédio de seu representante legal, o(a)Sr.(a)
,
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº
__ e do
CPF/MF nº
, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não
possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa
na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que impossibilite a participação no referido Pregão
Eletrônico nº XX/2022.

________________________, _____ de ______________ de 2022.

_____________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto
Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:

Item

DESCRIÇÃO QUANT

MARCA
VAL UNIT.
e MODELO

VAL. TOTAL

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço para o lote único (em R$):
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresae
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006.
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP).
Data:

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Município de Iracemápolis/SP;
CONTRATADA: ______________________;
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico ____/2022;
OBJETO: Aquisição de mobiliários, equipamentos e material permanente destinados ao setor de
Vigilâncais em Saúde, conforme termo de referênciacom descrição e códigos dos produtos.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Iracemápolis/SP, _____ de ______________________________ de 2022.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG:
23.191.971-2; Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205;
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP:
13.495-000; E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br;
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo MUNICÍPIO:
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG:
23.191.971-2; Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205;
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP:
13.495-000; E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br;
Assinatura:
Pela DETENTORA:
Nome:
; Cargo:
CPF:
; RG:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
; E-mail pessoal:

; Telefone
; Data de Nascimento:

/

/

;
;

;

Assinatura:
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