
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021                                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021 
 

 
Rua Monte Carmelo, n° 448, Centro – Planura/MG – CEP 38.220-000                        1      

Telefone: 34 34277000 – Site: planura.mg.gov.br                                                        

  
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021 

 
 

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME)  
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

Itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 
 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Item: 02 

 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
 
 

 
A empresa ______________________________, com CNPJ n° ____________________, situada 
Rua/Av. _____________________________ retirou o Edital de licitação do Pregão Presencial para 
Registro de Preços n° 027/2021 através do site www.planura.mg.gov.br, e deseja ser informada de 
qualquer alteração caso ocorra pelo e-mail: __________________________________________.  

 
__________________, _______ de ________________ de 2021. 

 
_____________________________ 

(Assinatura legível) 
 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido ao Departamento de Licitações – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PLANURA – Rua Monte Carmelo, 448, bairro Centro, Planura/MG, via e-mail: 
licitacao@planura.mg.gov.br. 
Os anexos, partes integrantes do edital, quando houver, serão enviados após o envio do recibo de retirada 
do edital. 

 
 

 
 
ATENÇÃO 
DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO DIA DA ABERTURA DOS ENVELOPES SERÁ 
OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO E SERÁ PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO E 
PRESENÇA DE APENAS UM REPRESENTANTE POR LICITANTE. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME)  
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

Itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 
 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Item: 02 

 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. 
  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
SOLICITANTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 
OBJETO: REFERE-SE AO REGISTRO DE PREÇOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO NEXO III DO EDITAL. 
 
JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS EVENTUAIS E 
FUTURAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: ANEXO III 
 
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: ÀS 14:00 HORAS DO DIA 03/05/2021 
 
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 03/05/2021 ÀS 14:00H. 
 
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PLANURA - RUA: MONTE CARMELO, Nº 448 – CENTRO – PLANURA/MG. 
 
ESCLARECIMENTOS: ATRAVÉS DO TELEFONE (34)3427-7014, E E-MAIL 
licitacao@planura.mg.gov.br, NO HORÁRIO DE E 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-
FEIRA. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME)  

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
Itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Item: 02 
 

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PREÂMBULO 

O Município de Planura/MG, CNPJ nº. 18.449.157.0001-64, com sede na Rua: Monte Carmelo, nº 448, Bairro: 
Centro, Planura/MG, o Fundo Municipal de Saúde de Planura, CNPJ nº. 11.642.955/0001-69, com sede na 
Rua: Monte Carmelo, nº 448, Bairro: Centro, Planura/MG e o Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 
15.635.509/0001-88, com sede na Rua Sacramento, nº 299, Bairro: Centro, Planura/MG através do Pregoeiro e 
sua equipe técnica, nomeados pelo Decreto nº. 010/2021 torna público, para conhecimento dos interessados, 
que será realizada a licitação acima identificada, a ser processada e julgada conforme especificações constantes 
deste Edital e de acordo com o Decreto Municipal Instituidor do Pregão nº. 168/2006 e suas modificações, Lei 
nº. 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002 e demais normas complementares em vigor. 
 

I. SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

1.1. Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preço e os 
documentos de habilitação das empresas interessadas, deverão ser entregues diretamente a Pregoeiro, no 
momento da abertura da sessão pública de pregão no local data e horário seguintes:  
 

LOCAL: PREFEITURA M. PLANURA  
Rua: Monte Carmelo, nº 448 - Centro 

DATA: 03/05/2021 

HORÁRIO: 14:00 h 

 

II. OBJETO   

2.1. Refere-se ao registro de preços à aquisição de equipamentos de informática, para atender as eventuais e 
futuras necessidades das secretarias municipais, conforme descrito no nexo III do edital.  
2.2. O município não se obriga a adquirir o(s) objeto(s) constante(s) deste registro de preços, podendo até 
realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15 § 4º da lei 8.666/93. 
2.3. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada, não apenas pelos órgãos da 
Prefeitura Municipal de Planura, mas também por qualquer outro órgão da Administração Pública Municipal 
que manifestar interesse ao Órgão Gerenciador. 
2.4. Constituem ainda, anexos desse Edital, dele fazendo parte integrante:  

2.4.1. ANEXO I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
2.4.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de preços por menor preço por item; 
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2.4.3. ANEXO III – Termo de Referência; 
2.4.4. ANEXO III-A  – Descritivo Completo dos Itens: 2, 3, 8 e 9; 
2.4.5. ANEXO IV – Modelo de Declaração que se Submete ao Edital; 
2.4.6. ANEXO V – Declaração de que não emprega menor de 18 anos; 
2.4.7. ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
2.4.8. ANEXO VII - Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; quando for o caso; 
2.4.9. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à sua Habilitação. 
 

III. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Tendo em vista que os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 desta contratação têm seu 
valor de referência menor que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de acordo com os artigos 47 e 48, I da LC 
123/06, estes terão destinação exclusiva para MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). Já para o item 02, o mesmo será 
destinado à ampla participação. Porém, em consonância com inciso II, art.49 da LC 123/06 e com fundamento 
no princípio da celeridade que visa à simplificação dos procedimentos licitatórios, se não houver um mínimo de 
03(três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados no local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no Edital e ainda se a proposta não for mais vantajosa para a 
Administração Pública, os itens terão destinação à ampla concorrência, situação em que será utilizado o 
mecanismo do empate ficto. 
3.2. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e 
que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 
3.3. Não poderão participar da licitação as empresas que: 

3.3.1. Encontram-se sob processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
3.3.2. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município; 
3.3.3. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
3.3.4. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da 

Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou 
Membro da Equipe de Apoio. 
3.4. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
3.5. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo descumprimento, 
se sujeita às penalidades cabíveis. 
 

IV. CREDENCIAMENTO   

4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto à Pregoeiro, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, com firma 
reconhecida por verdadeira, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances 
de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
4.3. Documentações exigidas para Credenciamento: 

a) Modelo de Carta de Credenciamento, conforme ANEXO I (indicar o representante da Empresa 
Licitante para responder por este PREGÃO) ou Instrumento público de Procuração, ou por outro instrumento 
particular com firma reconhecida (caso o Representante não seja sócio da Empresa Licitante); 

b) Modelo de Declaração que se Submete ao Edital, conforme ANEXO IV; 
c) Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à sua Habilitação, conforme ANEXO 

VIII; 
d) Cópia do Contrato Social com todas as suas alterações ou respectiva consolidação (autenticado ou 

apresentar o original para autenticação); 
e) Documento de Identidade ou outro documento equivalente do representante da Empresa Licitante 

(apresentar o Original para autenticação). 
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4.4. Quando o representante presente for o Sócio/Diretor da empresa, bastará apresentar Cópia do Contrato 
Social autenticado ou original para autenticação, que comprove tal autoridade e cópia do documento de 
Identidade ou outro documento equivalente. 
4.5. A licitante para que possa participar do presente certame nas condições de Microempresa (ME) e Empresa 
de Pequeno Porte deverá apresentar um dos seguintes documentos: 

a) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; quando for o caso, conforme ANEXO VII; ou 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, que comprove o 
enquadramento de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com prazo não superior a 
60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública. 

4.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma empresa neste 
PREGÃO, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
4.7. Cada licitante credenciará apenas um Representante Legal e este será o único admitido a intervir durante a 
sessão, no decorrer do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital e 
na legislação pertinente, em nome da representada.  
4.8. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A 
empresa que tenha apresentado representante, mas não tenha dado poderes de lances, participará da licitação na 
conformidade dos poderes passados ao seu representante. 
4.9. Encerrado o credenciamento, não será permitida a participação de retardatários.  
4.10. Em seguida, as licitantes entregarão a Pregoeiro os Envelopes de nº. 1 (PROPOSTA COMERCIAL) e nº. 
2 (DOCUMENTAÇÃO). 
 

V. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

5.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
5.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 

devidamente fechados e entregues a Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Planura, na sala das Licitações, sita à Rua Monte Carmelo, 448 – 
Centro - Planura/MG. 
DATA: 03/05/2021 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
 

5.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

 
ENVELOPE 01 
PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 027/2021 
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 
03/05/2021 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DA 
LICITANTE. 

 
ENVELOPE 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 027/2021 
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 
03/05/2021 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DA 
LICITANTE. 
 

 
5.2. A Prefeitura Municipal de Planura não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues a Pregoeiro designada no preâmbulo, no local, data e 
horário definidos neste edital. 
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VI. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. No Envelope “Proposta de Preços” constará a Proposta Comercial, que deverá ser apresentada em 
02 (duas) vias, sendo uma eletrônica e outra impressa. 

6.1.1. A via impressa deverá ser apresentada em papel com o timbre da licitante, sem rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais 
falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

6.2. Durante a análise das propostas serão consideradas apenas DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A 
VÍRGULA. 
6.3. Na proposta comercial deverá constar à declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos 
todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fiel cumprimento do objeto desta licitação bem como o valor global da proposta com prazo de validade 
mínima, de 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação, sendo que em caso de omissão, será considerado 
este prazo como aceito e proposto. 
6.4. A proposta obedecerá às especificações contidas no termo de referência deste Edital, devendo ser 
informado claramente na proposta: 

•Razão social da empresa; 
• CNPJ (Número); 
• Endereço Eletrônico (e-mail); 
• Número do telefax; 
• Endereço Comercial; 
• Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
• Descrição e especificação completa dos itens, com indicação de marca; 
• Valor unitário dos itens e global da proposta, expresso em moeda corrente e por extenso; 
• Prazo de entrega; 
• Prazo de validade da proposta; 
• Locais de entrega. 

6.5. Serão considerados erros sanáveis: 
6.5.1. Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o 

preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
6.5.2. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
6.5.3. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a 

soma; 
6.5.4. O valor total da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os 

procedimentos acima para correção de erros e consignados em ata. 
6.6. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 
entrega de sua proposta comercial.  
 

VII. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, organizados na ordem em que estão citados neste 
Edital e numerados em ordem crescente. Todas as folhas serão rubricadas pelo titular da empresa licitante ou 
representante legal, devidamente qualificado. 
7.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópias, neste caso, 
autenticados em cartório ou outro órgão competente, inclusive, os versos, caso haja conteúdo relevante.  

7.2.1. Não serão admitidas fotocópias ilegíveis. 
7.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. Serão dispensados da 

filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
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nome da matriz. 
7.3. A Comissão vai considerar o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão, para 
as certidões que não apresentarem, explicitamente, o prazo de validade. 
7.4. As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para sua habilitação:  

7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 

em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus 
administradores; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade 
competente. 

7.4.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
b) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e relativa às Contribuições Sociais (INSS), 

nos termos da Portaria MF nº 358/2014, alterada pela Portaria MF nº 443/2014; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, referente ao domicílio/sede da licitante; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, referente ao domicílio/sede da licitante; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, expedida no 

sítio eletrônico Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
7.4.2.1 – Para fins de comprovação de regularidade serão admitidas certidões negativa e positiva 
com efeito de negativa. 

7.4.3. QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO 
a) Comprovação de aptidão e desempenho anterior, por meio de 01 (um) ou mais atestado e/ou 
certidão de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
da licitante, comprovando ter executado serviços compatíveis em complexidade ao objeto desta 
licitação. 

a.1) A (s) certidão de qualificação (s) e/ou atestado (s) apresentado (s) deverá (ão) conter as 
seguintes informações básicas: 

- Nome do contratado e do contratante; 
- Identificação do contrato (tipo ou natureza dos bens ou serviços); 
- Serviço executados (discriminação e quantidades); 
- Prazo de vigência; 
- Valor do Contrato, Nota Fiscal ou Nota de Empenho; 
- Assinatura do emissor do atestado. 

a.2) Os dados não informados no atestado, poderão ser verificados no contrato, nota fiscal ou 
nota de empenho que deram origem à emissão do mesmo, quando estes o acompanhar. 

7.4.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
  a) Certidão de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 

data inferior a 90 (noventa) dias da abertura da licitação. 
7.4.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, 
acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não emprega menores de 
18 anos, conforme ANEXO V. 
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7.5. Os documentos solicitados e apresentados no credenciamento ficarão dispensados sua reapresentação junto 
aos documentos de habilitação. 
7.6. Os documentos devem ser apresentados, preferencialmente, na ordem conforme edital e com as páginas 
enumeradas. 

 

VIII. SESSÃO DO PREGÃO 

8.1. ABERTURA DA SESSÃO 
8.1.1. No dia e horário estabelecido neste Edital, a Pregoeiro fará a abertura da sessão, recebendo das 

licitantes ou de seus representantes, os documentos para o Credenciamento: Carta de Credenciamento 
(conforme modelo anexo), Declaração que se Submete ao Edital (conforme modelo anexo), Declaração de 
Inexistência de Fato Impeditivo à sua Habilitação (conforme modelo anexo), Contrato Social, cópia do 
Documento de Identidade e os envelopes de Proposta Comercial e de Documentos de Habilitação. 
8.2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1. Terminada a fase de Credenciamento, a Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes de 
Propostas Comerciais, verificando a conformidade destas com os requisitos formais e objeto do edital e o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2. Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das propostas em face dos 
requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de MENOR PREÇO POR ITEM e demais 
propostas que tenham apresentado valores até 10% do menor preço. 

8.2.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, a Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas 
apresentadas. 

8.2.4. Havendo lances ou não, o(s) preço(s) do(s) item(ns) não poderá(ao) ultrapassar os valores 
orçados pela Administração. 
8.3. LANCES VERBAIS 

8.3.1. O licitante que tenha ofertado a proposta comercial de maior valor será chamado para dar início à 
fase de lances verbais, devendo o valor ofertado ser abaixo do menor preço. 

8.3.1.1. Sucessivamente serão convocados os demais licitantes para ofertar seus lances verbais em 
valores distintos e decrescentes. 

8.3.1.2. Caso o licitante não queira ofertar lances, estará excluído da fase de lances verbais e será 
mantido o valor da proposta ou de seu último lance para efeito de classificação final. 

8.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.2.1. A Pregoeiro poderá: 
a) fixar o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela 
última rodada de lances, que poderá, naturalmente, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo 
anteriormente estipulado; 
b) a qualquer tempo, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer a 
cada rodada, valor mínimo entre os lances, nunca superior a 5% (cinco por cento); 
c) suspender a reunião quando julgar oportuno e conveniente. 

8.3.3. Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a 
desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo, podendo negociar diretamente com o(s) 
proponente(s), para que seja obtido preço melhor. 

8.3.4. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de Microempresa ou de 
Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Regulamentado no Município de 
Planura serão adotados os seguintes procedimentos: 

8.3.4.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor preço; 

8.3.4.2. Para efeito do disposto no subitem 8.3.4.1 somente se aplicará quando a melhor oferta não 
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tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
8.3.4.3. Neste caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será convocada para apresentar 

nova proposta no prazo de no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão; 

8.3.5. Para efeito dos dispostos nos subitens acima, proceder-se-á da seguinte forma: 
I) não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 
subitem 8.3.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos 
subitens 8.3.4.1 e 8.3.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 
II) no caso de equivalência de valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte que se encontrem em situação de empate real, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
III) na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas acima (I e II), o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.4. JULGAMENTO 
8.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.4.2. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita mais 

vantajosa e o menor valor estimado da contratação. 
8.4.2.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
8.4.2.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.4.3. Sendo aceitável a oferta mais vantajosa, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
8.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias, a 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual 
apresentou proposta. 

8.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido 
um melhor preço. 

8.4.7. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos 
licitantes presentes. 

8.4.8. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a 
Pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação.  
8.5. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.5.1. Encerrada a fase de lance dos itens, a Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação das licitantes que apresentaram as melhores propostas, verificando as sua 
habilitação ou inabilitação. 

8.5.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora para os 
itens cotados sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, em não havendo interposição de recursos. Caso a 
licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeiro examinará a habilitação das licitantes com 
as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem crescente de classificação, até a apuração de uma 
proposta de empresa habilitada e com preços que atendam aos requisitos do Edital. 

8.5.3. A habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte reger-se-á conforme disposto na Lei 
Complementar nº 123/2006 e especificamente o seguinte: 

8.5.3.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem os documentos de 
regularidade fiscal indicados nas alíneas “b” a “e” do item 7.4.2, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação, serão consideradas HABILITADAS.  

8.5.3.2. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem anterior, 
deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 
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aplicação das sanções cabíveis.  
8.5.3.3. A comprovação de que trata o subitem anterior, deverá ser efetuada mediante a apresentação 

dos documentos de regularidade fiscal exigidos nos itens 3.3 a 3.8 deste Título já sem restrições, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

 

IX. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

9.1.1. O Pregoeiro poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, recebendo 
ou não o apelo, motivadamente. 

9.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a 
termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

9.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 
9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a 
todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.  
 

X. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Inexistindo interposição de recurso, a Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s) 
vencedor(es) e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação. 
 

XI. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 

11.1. Adjudicado e Homologado o resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal de Planura lavrará 
documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com o(s) preço(s) da(s) proposta(s) classificada 
em primeiro lugar, devidamente registrado. 
11.2. O licitante adjudicado será convocado, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo fazê-lo 
no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa prevista no título SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS deste edital. 

11.2.1. Em caso da licitante vencedora não assinar a ata no prazo estabelecido, reservar-se-á à Prefeitura 
Municipal de Planura, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo, em igual prazo ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora 
neste edital. 
11.3. Até a assinatura da ata, as propostas das licitantes vencedoras poderão ser desclassificadas se a Prefeitura 
Municipal de Planura tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 
11.4. Ocorrendo à desclassificação da proposta de qualquer licitante vencedora por fatos referidos no item 
anterior, a Prefeitura Municipal de Planura poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002. 
11.5. A ata a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser rescindida a qualquer tempo independente 
de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na 
forma do art. 79, ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 
11.6. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a 
cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada à documentação comprobatória que 
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justifiquem quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de 
Planura e desde que não afete a boa execução do contrato. 
11.7. A Prefeitura se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o lote de produtos 
entregues cujos produtos venham a apresentar algum dano, ou ainda, que não atendam as especificações 
constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no 
prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem 
prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 
11.8. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos 
observados nos produtos após o seu recebimento, observadas as disposições deste Edital. 
11.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurada ao detentor do preço registrado preferência em igualdade de condições. 
11.10. A assinatura da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada 
a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial. 
11.11. A fiscalização da execução do contrato decorrente da presente licitação ficará a cargo dos 
Secretários Responsáveis respectivos, ou de servidor a quem este tenha formalmente delegado tal função. 
11.12. A Ata de Registro de Preços será lavrada em 02 (duas) vias devendo uma ser juntada ao processo que 
lhe deu origem e a outra entregue à empresa licitante. 
11.13. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência poderá ser usada por todos os órgãos da 
Administração direta e autárquica do Município. 
 

XII. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura.  
 

XIII. DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 

13.1. O fornecimento deverá ser conforme especificado pela Secretaria requisitante, mediante ordem de 
fornecimento, emitida pelo Setor de Compras, lembrando que caberá a Administração a fiscalização, sob pena 
de suspensão do fornecimento. 

13.1.1. As entregas e instalações (quando for o caso) deverão ser efetuadas em até 10 (dez) dias corridos, 
após a solicitação prévia do setor requisitante, sendo que os licitantes vencedores deverão entregar os itens 
ganhos, de acordo com o local e quantitativos estabelecidos na OF emitida pelo requisitante, sendo de total 
responsabilidade dos licitantes vencedores, inclusive a carga, transporte e descarga. Poderá a Secretaria 
solicitante, mediante justificativa, solicitar a entrega na forma emergencial em até 05 (cinco) dias corridos, 
não gerando custos extras à contratante. 
13.1.2. A Ordem de Fornecimento deverá ser entregue em seu total, em uma única vez, não sendo permitido 
a entrega fracionada; 
13.1.3. Por atraso na entrega do objeto fica o fornecedor sujeito à multa diária de 0,5 % (meio por cento), 
calculada sobre o total da compra ou execução do serviço; 
13.1.4. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para a entrega; 
13.1.5. Transcorrido 10 (dez) dias corridos do prazo estabelecido para a entrega do objeto, poderá a 
Administração cancelar o pedido, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
combinações previstas na Lei nº 8.666/93, podendo a multa ser compensada com quaisquer pagamentos que 
sejam devidos pelo Licitante a Administração. 
13.1.6. A Empresa se comprometerá a atender a solicitação do fornecimento dos produtos 
responsabilizando-se com possíveis despesas adicionais para cumpri-la. 
13.1.7. A Solicitação do fornecimento dos produtos será mediante a necessidade apresentada pelas 
Secretarias, não obrigando a Prefeitura Municipal de Planura a contratar o valor global estimado do 
Contrato. 

13.1.7.1. A Prefeitura Municipal de Planura/MG reserva-se o direito de não aceitar os produtos em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto 
no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.2. O pagamento será em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos e emissão da Nota Fiscal . 
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13.2.1. Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá juntar a declaração prevista no art. 26 da IN 
SRF nº 306/2003 à Nota fiscal, para que não ocorra retenção. 
13.2.2. Havendo erro na nota fiscal eletrônica ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Planura e o 
pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Planura. 
13.3. A empresa vencedora deverá manter suas certidões em dia/vigentes durante toda a vigência da ata de 
registro de preços. No caso de descumprimento será aplicada as penalidades descritas na cláusula 16. 
 

XIV. FISCALIZAÇÃO 

14.1. A Prefeitura Municipal de Planura e Secretarias Solicitantes, através de representante, exercerá a 
fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
14.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Planura em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do 
contrato. 
 

XV. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1. Os valores constantes dos respectivos contratos poderão ser revistos mediante solicitação da contratada 
com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 
8.666/93; 
15.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 
15.3. O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do contrato. 
 

XVI. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido neste 
Edital, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total desta, caracterizarão o descumprimento da obrigação 
assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

16.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
16.1.2. Multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Planura; 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no 

prazo não superior a 05 anos. 
16.2. A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, nos seguintes 
casos: 

16.2.1. Recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do objeto; 

16.3.2. Recusa de entregar o objeto licitado, multa de 10 (dez por cento) do valor total; 
16.3.3. Por atraso na entrega do objeto fica o fornecedor sujeito à multa diária de 0,5 % (meio por 

cento), calculada sobre o total da compra ou execução do serviço; 
16.3.4. Entrega dos produtos em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, 

rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.  
16.3.5. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 
16.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
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16.5. EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
16.5.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também, aplicada àqueles que: 
16.5.1.1. Retardarem a execução do pregão; 
16.5.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
16.5.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

XVII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas, decorrentes da execução dos serviços, objeto deste contrato, ocorrerão à conta da Dotação 
Orçamentária: RELATIVAS AO ORÇAMENTO VIGENTE NO ANO DE 2021. 

XVIII. DOS EXCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

18.1. Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento endereçado à(s) Autoridade(s) 
subscritora(s) do Edital, devendo ser protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 
para recebimento das propostas, no Departamento de Compras e Licitações, à Rua Monte Carmelo, 448, 
Centro, Planura/MG, das 13h às 16:30h, podendo também ser efetuado através do e-mail: 
licitacao@planura.mg.gov.br . 
18.2. As impugnações deverão ser endereçadas à(s) autoridade(s) subscritora(s) do edital e protocoladas prazo 
de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no Departamento de 
Licitações, à Rua Monte Carmelo, 448, Centro, Planura/MG, das 13h às 16:30h, podendo também ser efetuado 
através do e-mail: licitacao@planura.mg.gov.br . 
18.3. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal. 
18.4. As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital e disponibilizados aos 
interessados no site www.planura.mg.gov.br, no prazo de 02 (dois) dia úteis, anterior à data fixada para 
abertura da sessão pública. 

XIX. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
19.2. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de 
Habilitação apresentados na sessão. 
19.3. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a 
Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão. 
19.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previstas no parágrafo 1º 
do art. 65 da Lei 8.666/93. 
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
19.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 

Planura/MG, 16 de abril de 2021. 
 

 
 

HILDA MARCIA DE SOUZA 
Departamento de Licitações 
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ANEXO I 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

  
                Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
______________________, credenciamos o(a) Sr.(a) ________________________, portador do documento de 
Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. ____________________, a participar das reuniões relativas 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 047/2021, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, 
manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais de preços, renunciar e interpor recursos, rubricar 
documentos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

         
 

_____________, ___ de ______________ de 2021.  
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome por Extenso do Responsável pela Empresa 

Identidade/CPF 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.:  

 ESTE DOCUMENTO DEVE CONTER FIRMA RECONHECIDA; 
 EMITIR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU APOR 

CARIMBO DA MESMA;  
 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ:                                          
INSCR. ESTADUAL:                     INSCR. MUNICIPAL: 
ENDEREÇO COMPLETO:  
TELEFONE/FAX:                              E-MAIL: 
 
BANCO:  
AGÊNCIA:                                     Nº DA CONTA BANCÁRIA: 
 
NOME DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO: (Proprietário da empresa ou Procurador – 
No caso de procurador, deverá anexar cópia autenticada da procuração). 
CARGO:                                           PROFISSÃO: 
RG:        CPF: 
ESTADO CIVIL:                             NACIONALIDADE: 
 
INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 
(  ) PROCURAÇÃO                     (  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
INSCRIÇÃO NO SIMPLES:       (  ) SIM  (  ) NÃO 
 
A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob nº. ______________ propõe a 
Prefeitura Municipal de Planura, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, 
entregar, nas seguintes condições, o objeto a seguir discriminado: 
 

ITEM QTDE UNID. SISTEMA DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
MARCA/ 
MODELO 

R$ UNIT. 
R$ 

TOTAL 

1 2 UN 20.01.10175 

CENTRAL TELEFÔNICA - CENTRAL PABX 
DO TIPO CPCT CPA-T QUE UTILIZE 
TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM 
CONEXÃO À REDE DE COMPUTADORES 
UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP; 
COMPATÍVEL COM O SISTEMA VOIP; 
SOLUÇÃO INTEGRANDO TODOS OS 
HARDWARES, SOFTWARES E LICENÇAS 
NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS 
CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS 
DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES; COM 
GARANTIA E SUPORTE ON SITE DE 12 
MESES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 
TÉCNICO OPERACIONAL A SEREM 
REALIZADOS POR EQUIPE TÉCNICA 
ESPECIALIZADA DO PRÓPRIO 
FABRICANTE OU POR EMPRESA 
EXPRESSAMENTE AUTORIZADA; 
CAPACIDADE: HARDWARE PBX IP + 
SOFTWARES DE GESTÃO PARA 
TELEFONISTA COM CONTABILIZAÇÃO E 
AUDITORIA INSTALADO E 
CONFIGURADO QUE ATENDAM AS 
DESCRIÇÕES A SEGUIR; 
COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA 
FONE@RNP; CONECTORIZAÇÃO BNC, 
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40SINALIZAÇÃO R2 E ENTRADA PARA 
NO3 MÍNIMO UM TRONCO E1; 30 PORTAS 
PAR10A TRONCOS DIGITAIS 
BIDIR10ECIONAIS; 16 PORTAS PARA 
TRONCO58S ANALÓGICOS; 04 
INTERFAC15ES CELULAR GSM QUE 
ATENDAM A10S DESCRIÇÕES A SEGUIR; 
100 RAMAIS (PORTAS) VOIP INTERNOS 
COM CAPACIDADE PARA 100 DDRS; 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.  

2 40 UN 20.01.10450 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: COMPUTADOR 
I5, HD 240 SSD, 8 GIGA DE MEMORIA 
DDR4 MONITOR 22¨ POLEGADAS. 
PROCESSADOR DE 64 BITS. B. POSSUIR 6 
NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS. C. 
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO NOMINAL 
MÍNIMA DE 2.90GHZ. D. COM PELO 
MENOS 12 MB DE CACHE E. POSSUI 
TECNOLOGIA DE AUMENTO DE CLOCK 
NOMINAL, TURBO BOOST OU TURBO 
CORE; F. PROCESSADOR GRÁFICO HD 
INTEGRADO; G. PARA EFEITOS DE 
REFERÊNCIA, FOI UTILIZADO O 
PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400, 
TECLADO MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO. 
MONITOR DE 22 POLEGADAS. NO 
MÍNIMO 8GB MEMORIA TIPO DDR4 
OPERANDO EM 2666MT/S; C. DEVERÁ 
POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO 
MÍNIMA DE 32 GB; 7. ARMAZENAMENTO 
INTERNO A. DEVERÁ POSSUIR UMA 
UNIDADE PRIMÁRIA DE HD SSD DE 
256GB. SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 10 PROFISSIONAL COM 
SERIAL COM MÍDIA FÍSICA OU LICENÇA 
DIGITAL. " PADRÃO WIFI 6 (2X2) E 
BLUETOOTH 5.0; B. DUAL BAND: 2.4 E 5.0 
GHZ; C. VELOCIDADE MÁXIMA 2.4 GBPS; 
D. INSTALADA EM SLOT PCI-E/M.2 OU 
INTEGRADA; E. COM CERTIFICAÇÃO DA 
WIFIALLIANCE. DESCRIÇÃO 
COMPLETA VIDE ANEXO III-A. 
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3 3 UN 20.01.10451 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: COMPUTADOR 
I7, HD 240 SSD, 16 GIGA DE MEMORIA 
DDR4 MONITOR 22 POLEGADAS (PLACA 
DE VIDEO). PROCESSADOR A. 
PROCESSADOR DE 64 BITS. B. POSSUIR 6 
NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS. C. 
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO NOMINAL 
MÍNIMA DE 2.90GHZ. D. COM PELO 
MENOS 12 MB DE CACHE E. POSSUI 
TECNOLOGIA DE AUMENTO DE CLOCK 
NOMINAL, TURBO BOOST OU TURBO 
CORE; F. PROCESSADOR GRÁFICO HD 
INTEGRADO; G. PARA EFEITOS DE 
REFERÊNCIA, FOI UTILIZADO O 
PROCESSADOR INTEL CORE I7-10400, 
MAS SERÃO ACEITOS OUTROS 
PROCESSADORES, TECLADO 
MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO. MONITOR 
DE 22 POLEGADAS. NO MÍNIMO 16GB 
MEMORIA TIPO DDR4 OPERANDO EM 
2666MT/S; C. DEVERÁ POSSUIR 
CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 
32 GB; 7. ARMAZENAMENTO INTERNO A. 
DEVERÁ POSSUIR UMA UNIDADE 
PRIMÁRIA DE HD SSD DE 256GB. 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 
PROFISSIONAL COM SERIAL COM MÍDIA 
FÍSICA OU LICENÇA DIGITAL. PADRÃO 
WIFI 6 (2X2) E BLUETOOTH 5.0; B. DUAL 
BAND: 2.4 E 5.0 GHZ; C. VELOCIDADE 
MÁXIMA 2.4 GBPS; D. INSTALADA EM 
SLOT PCI-E/M.2 OU INTEGRADA; E. COM 
CERTIFICAÇÃO DA WIFIALLIANCE. 
PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX1050 
3GB. EVGA MODELO 02G-P4-6152-KR GPU 
GTX 1050 
NÚCLEOS CUDA 640 VELOCIDADE. 
BASE: 1417MHZ AVANÇADA: 1531MHZ 
MEMÓRIA 2048MB, GDDR5, 128BIT 
FREQUÊNCIA DA MEMÓRIA 7008MHZ 
REFRIGERAÇÃO ACX 2.0 VENTOINHA 
ÚNICA INTERFACE PCI-E 3.0 16X 
CONECTORES 1 X DVI 1 X HDMI 1 X 
DISPLAYPORT ADAPTADOR PERFIL 
ALTO E BAIXO. DESCRIÇÃO 
COMPLETA VIDE ANEXO III-A. 
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4 10 UN 20.01.10422 

IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL 
- CARACTERÍSTICAS: TIPO DE 
IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL; 
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE 
TINTA; TIPO DE IMPRESSÃO: COR; 
FUNÇÕES DA IMPRESSORA: IMPRESSÃO, 
CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; COM WI-FI; 
COM PORTA USB; VELOCIDADE 
MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO E 
BRANCO: 33 PPM; VELOCIDADE MÁXIMA 
DE IMPRESSÃO EM COR: 15 PPM; TIPOS 
DE PAPEL: FOTOGRÁFICO, NORMAL; 
TAMANHOS DE PAPEL: A4, A5, A6, B5, 
CARTA, LEGAL, ENVELOPE C6, 
ENVELOPE DL, ENVELOPE N10, 10 X 15 
CM, 13 X 18 CM; CAPACIDADE MÁXIMA 
DE FOLHAS: 100; QUANTIDADE DE 
PRATELEIRAS: 1; QUANTIDADE DE 
CARTUCHOS: 4; CONEXÕES MÓVEIS: 
EPSON IPRINT, WI-FI DIRECT, GOOGLE 
CLOUD PRINT, EPSON EMAIL PRINT, 
REMOTE PRINT DRIVER; ACESSÓRIOS 
INCLUÍDOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, 
CABO USB, 4 GARRAFAS DE TINTA; 
VOLTAGEM 110/220V. MARCA E MODELO 
DE REFERÊNCIA (COMPÁTIVEL OU 
SUPERIOR): EPSON ECOTANK L3150 

 
  

5 10 UN 20.01.10423 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 
CARACTERÍSTICAS: TIPO DE 
IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL; 
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; 
TIPO DE IMPRESSÃO: 
MONOCROMÁTICA; FUNÇÕES DA 
IMPRESSORA: IMPRESSÃO, CÓPIA, 
DIGITALIZAÇÃO; COM WI-FI; COM 
PORTA USB; VELOCIDADE DO 
PROCESSADOR: 266 MHZ; VELOCIDADE 
MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO E 
BRANCO: 30 PPM; TIPOS DE PAPEL: 
NORMAL, FINO, RECICLADO, ENVELOPE; 
TAMANHOS DE PAPEL: A4, A5, A6, B5, B6, 
CARTA, EXECUTIVO, LEGAL, 3 X 4.57 " - 
8.5 X 14 "; CAPACIDADE MÁXIMA DE 
FOLHAS: 250; QUANTIDADE DE 
PRATELEIRAS: 1; CONEXÕES MÓVEIS: 
AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, 
BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO 
WORKPLACE, WI-FI DIRECT; TIPO DE 
TELA: LCD; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
CARTUCHO DE TONER PRETO, UNIDADE 
DE TAMBOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
VOLTAGEM 110/220V. MARCA E MODELO 
DE REFERÊNCIA (COMPÁTIVEL OU 
SUPERIOR): BROTHER DCP-L2540DW. 
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6 58 UN 20.01.10416 

MONITOR 22" FHD, HDMI, VGA, PRETO - 
Tamanho de Tela (polegadas) 21.5; Tamanho da 
tela (cm) 54.6; Tamanho de Tela (Class) 22¨; 
Plano / Curvo Flat; Área de Display Ativo 
(HxV) (mm) 476.64(H) x 268.11(V); Proporção 
de Tela 16:9; Tipo de painel TN; Brilho 
(Típico) 200cd/m2; Brilho (mínimo) 150cd/m2; 
Taxa de luminância de pico 98 %; Contraste 
Estático 1000:1(Typ.), 700:1(Min); Tipo de 
Contraste Mega; Resolução 1920 x 1080; 
Tempo de resposta 5 ms; Ângulo de visão 
(horizontal / vertical) 170°/160°; Suporte de Cor 
16.7M; Gama de Cores (NTSC 1976) 72%; 
Taxa de atualização 60Hz; Temperatura 10~40 
?; Umidade 10 ~ 80 (sem condensação). Design: 
Cor Preto brilhante; Tipo de Suporte Simples; 
Inclinação Ajustável -1.0° (±1.0°) ~ +22.0° 
(±2.0°) Montagem de parede 75.0 x 75.0 mm. 
Alimentação: Alimentação de Energia AC 
100~240V; Consumo de Energia 25 W; 
Consumo de Energia (DPMS) Menos de 0,3 W; 
Consumo de energia (modo desligado) Menos 
de 0,3 W; Tipo Adaptador externo. Marca e 
Modelo de referência (compatível ou superior): 
Monitor Samsung 22" FHD, HDMI, VGA, 
Preto, Série CF350. 

 
  

7 15 UN 16.01.09691 
NOOBREAK SENOIDAL 1400 VA 24 
VOLTS C/ SAÍDA PARA BATERIA 
EXTERNA 

 
  

8 10 UN 20.01.10452 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: NOTBOOK 
PROCESSADOR I5, MEMORIA 8 GIGAS, 
HD SSD 240 DDR4. PROCESSADOR INTEL 
CORE I5 -10210U, MAS SERÃO ACEITOS 
OUTROS PROCESSADORES, DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DIFERENTES, DE PERFORMANCE IGUAL 
OU SUPERIOR, DESDE QUE, SEJAM DO 
MESMO ANO DE LANÇAMENTO OU MAIS 
RECENTE, AUFERIDOS PELO PASSMARK 
VERSÃO 10. MEMÓRIA DDR4 SDRAM 
2.666 MT/S OU SUPERIOR. B. NO MÍNIMO 
8GB INSTALADO. ARMAZENAMENTO A. 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 
HD 256GB SSD. DESCRIÇÃO COMPLETA 
VIDE ANEXO III-A. 

 
  

9 4 UN 20.01.10453 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: NOTBOOK 
PROCESSADOR I7, MEMORIA 8 GIGAS, 
HD SSD 240 DDR4. PROCESSADOR INTEL 
CORE I5 -10210U, MAS SERÃO ACEITOS 
OUTROS PROCESSADORES, DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DIFERENTES, DE PERFORMANCE IGUAL 
OU SUPERIOR, DESDE QUE, SEJAM DO 
MESMO ANO DE LANÇAMENTO OU MAIS 
RECENTE, AUFERIDOS PELO PASSMARK 
VERSÃO 10. MEMÓRIA DDR4 SDRAM 
2.666 MT/S OU SUPERIOR. B. NO MÍNIMO 
8GB INSTALADO. ARMAZENAMENTO A. 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 
HD 256GB SSD. DESCRIÇÃO COMPLETA 
VIDE ANEXO III-A. 
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10 5 UN 20.01.10253 

PROJETOR MULTIMIDIA MÍNIMO DE 3300 
LUMENS BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS ACEITAVEIS: FAIXA DE 
BRILHO: 3000 A 3999 LÚMENS; 
LUMINOSIDADE/BRILHO: 3.300 LÚMENS; 
TAXA DE CONTRASTE 15.000:1; 
RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (SVGA); 
UTILIZADO EM AMBIENTES SALAS DE 
PEQUENO E MÉDIO PORTE; RECURSOS: 
DIGITAL ZOOM, KEYSTONE 
HORIZONTAL+VERTICAL, PICTURE IN 
PICTURE; FORMATO DE TELA: 4:3; 
FONTE DE LUZ: LÂMPADA UHE; 
DURABILIDADE: 10.000 HORAS APROX.; 
TECNOLOGIA: 3 LCD; RUIDO MÍNIMO: 
28.0 DB; GARANTIA: 1 ANO (12 MESES): 
PAINEL DE CONEXÕES: 1 X HDMI 
AUDIO/VIDEO (INPUT); 2 X VGA (DE-15) 
VIDEO (INPUT); 1 X VGA (DE-15) VIDEO 
(OUTPUT); 1 X COMPOSITE (RCA) VIDEO 
(INPUT); 1 X RCA STEREO (L/R) AUDIO 
(INPUT); 2 X 1/8" (3.5 MM) MINI AUDIO 
(INPUT); 1 X USB TYPE-A FEMALE 
(INPUT); 1 X USB TYPE-B FEMALE 
(INPUT); 1 X RS-232C (UNSPECIFIED 
CONNECTOR) CONTROL (INPUT); 
DISTÂNCIA DE TRABALHO : 0.9 - 10.3 
MTS. MARCA DE MODELO DE 
REFERÊNCIA: EPSON POWERLITE S39, 
Modelo: V11H854024. 

 
  

11 3 UN 20.01.10454 

TV-ÁUDIO PROJETORES EPSON EB-2255U 
FULL HD ONE SIZE. COR: BRANCO, 
RECURSOS:PROJETOR DINÂMICO COM 
RESOLUÇÃO FULL HD, TECNOLOGIA 
3LCD E TELA DE ATÉ 300 POLEGADAS 
(7,62 M) COM QUALIDADE PREMIUM - 
OPÇÕES DE CONECTIVIDADE 
VERSÁTEIS, INCLUINDO 
ESPELHAMENTO DE TELA, LAN SEM FIO 
E DUAS ENTRADAS HDMIA, 
CONFIGURAÇÃO RECURSOS COMO 
ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, AJUDA DE 
FOCO, CORREÇÃO DE DISTORÇÃO E 
AJUSTE DE TELA - LONGA VIDA DA 
LÂMPADA DE ATÉ 10.000 HORAS NO 
MODO ECO - A TELA INICIAL OFERECE 
ACESSO RÁPIDO E FÁCIL A VÁRIAS 
FUNÇÕES, INCLUINDO A SELEÇÃO DE 
FONTES DE CONEXÃO - CONTROLE 
FACILMENTE SUAS APRESENTAÇÕES 
USANDO GESTURE PRESENTER - EPSON 
EB 2255U INCLUI O SOFTWARE DE 
PROJEÇÃO MULTI PC QUE PERMITE 
CONECTAR ATÉ 50 PCS - A 
FUNCIONALIDADE DE TELA DIVIDIDA 
PERMITE QUE DUAS PARTES DO 
CONTEÚDO SEJAM EXIBIDAS 
SIMULTANEAMENTE LADO A LADO - 
BRILHO: 5.000 LUMENS (3.800 NO MODO 
ECONÔMICO)RESOLUÇÃO WUXGA (1.920 
X 1.200)PROPORÇÃO DE 16:10RELAÇÃO 
DE CONTRASTE: 15.000: 1FORMATO DE 
IMAGEM: 16:10CAPAZ DE EXIBIR 1,07 
BILHÃO DE CORES - CORREÇÃO 
TRAPEZOIDAL: VERTICAL 
AUTOMÁTICA: ± 30 °, HORIZONTAL 
AUTOMÁTICA ± 30 °. LCD · 1920 X 1200 · 
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PESO APROXIMADO: 4,9 KG, WI-FI, HDMI, 
USB, VGA, DVI, ETHERNET. CONTEÚDO 
DA EMBALAGEM: - PROJETOR; - 
CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA; - 
CABO DE ENERGIA (1,8 M); - CABO DO 
COMPUTADOR (1,8 M); - CD MANUAL DO 
USUÁRIO; - BOLSA DE TRANSPORTE; - 
MANUAL DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ 
POSSUIR CARACTERISTICAS MÍNIMAS, 
IGUAL OU SUPERIOR À MARCA E 
MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON EB-
2255U FULL HD. 

12 4 UN 20.01.10418 
ROTEADOR MIKROTIK CLOUD CORE 
ROUTER CCR1036-8G-2S+ BRANCO 
110V/220V 

 
  

13 4 UN 20.01.10419 
ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD 
HEX LITE RB750R2  

  

14 10 UN 20.01.10178 

SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL P/ 
RACK 10/100/1000 GB - COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
(EQUIVALENTES OU SUPERIORES): 24 
PORTAS RJ45 AUTO-SENSÍVEIS 
10/100/1000 MBPS COM AUTO 
NEGOCIAÇÃO; (AUTO MDI / MDIX) 
10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 
(MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100U STP 
(MÁXIMO 100M); 100BASE-TX: UTP CABO 
CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M); 
EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M); 
1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E 
(MÁXIMO 100M) CAPACITADE DE 
COMUTAÇÃO 48GBPS, MÉTODO DE 
TRANSFERÊNCIA, SWITCH GIGABIT DE 
MESA OU MONTÁVEL EM RACK DE 24 
PORTAS CABO DE ALIMENTAÇÃO 
CERTIFICAÇÃO, FCC, CE, ROHS, 
FUNÇÕES AVANÇADAS, CONTROLE DE 
FLUXO 802.3X, BACK PRESSURE, AUTO 
UPLINK EM CADA PORTA GARANTIA 
MÍNIMA: 12 MESES.  

 
  

15 6 UN 20.01.10047 

TELA DE PROJEÇÃO; TRIPÉ; ÁREA 
VISUAL MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M; 
TECIDO MATTE WHITE (BRANCO 
OPACO); GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. POSSUI ACIONAMENTO 
MANUAL, PINTURA ELETROSTÁTICA 
RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, 
ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL 
DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM 
SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA 
RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR 
QUALIDADE E DURABILIDADE. 
FORMATO 1:1 

 
  

VALOR TOTAL ESTIMADO  R$ 
 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ ________________ (_________________________________________) 
 
Obs: Todos os produtos ofertados nesta proposta de preços, deverão ser de 1ª linha, novos, excelente qualidade 
e estarem de acordo com as normas do INMETRO e ABNT e demais órgãos reguladores, quando houver. 
 
DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS: Conforme termo de referência. 
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a) Obrigatório a apresentação de MARCA e MODELO para os itens, quando houver. 
b) Local de Entrega: Em Planura/MG, de acordo com o local estabelecido pelo setor requisitante, conforme 
ordem de fornecimento. Qualquer custo relativo à entrega será de responsabilidade da contratada.  
c) Prazo de Entrega: As entregas e instalações (quando for o caso) deverão ser efetuadas em até 10 (dez) dias 
corridos, após a solicitação prévia do setor requisitante, sendo que os licitantes vencedores deverão entregar os 
itens ganhos, de acordo com o local e quantitativos estabelecidos na OF emitida pelo requisitante, sendo de 
total responsabilidade dos licitantes vencedores, inclusive a carga, transporte e descarga. Poderá a Secretaria 
solicitante, mediante justificativa, solicitar a entrega na forma emergencial em até 05 (cinco) dias corridos, não 
gerando custos extras à contratante. 
d) Pagamento: O pagamento será em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos e emissão da Nota 
Fiscal Eletrônica.  
e) Garantia: O fornecedor (contratada) garantirá a qualidade do(s) item(ns) pelo período de validade, atestado 
pelo fabricante, a contar da data da entrega à Prefeitura, ressalvados os casos em que prazo maior seja 
estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor (Detentor da Ata) ou por indicação nas condições específicas do 
objeto. Ao(s) item(ns) registrado(s) que não constar a validade atestada pelo fabricante, o fornecedor garantirá 
sua qualidade, pelo período mínimo de 12 (doze) meses à contar da data de entrega do(s) produto(s). Para os 
itens 2, 3, 8 e 9, a garantia será diferenciada dos demais itens, observando em suas descrições (Anexo III-A) 
quanto ao prazo de garantia. 
e) A contratante informará no campo Observação da OF, à contratada, o CNPJ a ser emitida a Nota Fiscal 
correspondente. 
f) Validade da Proposta: 60 dias, contados da data de abertura da sessão pública do pregão. 
g) Declara que no preço proposto encontram-se incluídos todas as despesas, tributos, encargos sociais, 
comissões, fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fiel cumprimento do 
objeto desta licitação. 
h) Declaro haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as 
quais aceito da forma como propostas. 

 
   ________________, ___ de ______________ de 2021. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

OBS.: EMITIR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU APOR CARIMBO DA 
MESMA.  
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ANEXO III 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

 
REFERE-SE AO REGISTRO DE PREÇOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME DESCRITO NO NEXO III DO EDITAL. 
 
1. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO / PROPOSTA: A proposta somente será aceita se 
apresentada todas as descrições exigidas no Edital e Anexos. 
Será exigido dos licitantes vencedores, garantia, padrão de qualidade e primeira linha, sujeitando-se a 
devolução do produto que não atender as especificações mínimas do solicitado. 
A Prefeitura Municipal de Planura/MG, reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com as 
especificações descritas em anexo, podendo cancelar o contrato e aplicar o dispositivo no art. 24, inciso XI da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CUSTO DO BEM/SERVIÇO: Para julgamento e classificação das 
propostas, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando 
em primeiro lugar aquela que propor MENOR PREÇO POR ITEM e demais propostas que tenham 
apresentado valores até 10% do menor valor. Caso não haja 3 (três) propostas classificadas, o Pregoeiro 
classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os valores 
oferecidos nas propostas escritas apresentadas, para assim, darem início aos lances verbais. 
O valor médio estimado pela administração permanecerá em sigilo e será revelado pelo Pregoeiro, caso 
necessário, no momento da sessão de lances do pregão. 
Os preços devem estar dentro dos atuais praticados no mercado, conforme pesquise de preços realizada pela 
contratante e conforme descrições dos serviços a seguir: 
 

ITEM QTDE UNID. SISTEMA DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

1 2 UN 20.01.10175 

CENTRAL TELEFÔNICA - CENTRAL PABX DO TIPO CPCT CPA-T QUE UTILIZE 
TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE DE 
COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP; COMPATÍVEL COM O 
SISTEMA VOIP; SOLUÇÃO INTEGRANDO TODOS OS HARDWARES, SOFTWARES 
E LICENÇAS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS E 
REQUISITOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES; COM GARANTIA E SUPORTE 
ON SITE DE 12 MESES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 
TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL A SEREM REALIZADOS POR EQUIPE 
TÉCNICA ESPECIALIZADA DO PRÓPRIO FABRICANTE OU POR EMPRESA 
EXPRESSAMENTE AUTORIZADA; CAPACIDADE: HARDWARE PBX IP + 
SOFTWARES DE GESTÃO PARA TELEFONISTA COM CONTABILIZAÇÃO E 
AUDITORIA INSTALADO E CONFIGURADO QUE ATENDAM AS DESCRIÇÕES A 
SEGUIR; COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA FONE@RNP; CONECTORIZAÇÃO 
BNC, 40SINALIZAÇÃO R2 E ENTRADA PARA NO3 MÍNIMO UM TRONCO E1; 30 
PORTAS PAR10A TRONCOS DIGITAIS BIDIR10ECIONAIS; 16 PORTAS PARA 
TRONCO58S ANALÓGICOS; 04 INTERFAC15ES CELULAR GSM QUE ATENDAM 
A10S DESCRIÇÕES A SEGUIR; 100 RAMAIS (PORTAS) VOIP INTERNOS COM 
CAPACIDADE PARA 100 DDRS; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA.  
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2 40 UN 20.01.10450 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: COMPUTADOR I5, HD 240 SSD, 8 GIGA DE MEMORIA 
DDR4 MONITOR 22¨ POLEGADAS. PROCESSADOR DE 64 BITS. B. POSSUIR 6 
NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS. C. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO NOMINAL 
MÍNIMA DE 2.90GHZ. D. COM PELO MENOS 12 MB DE CACHE E. POSSUI 
TECNOLOGIA DE AUMENTO DE CLOCK NOMINAL, TURBO BOOST OU TURBO 
CORE; F. PROCESSADOR GRÁFICO HD INTEGRADO; G. PARA EFEITOS DE 
REFERÊNCIA, FOI UTILIZADO O PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400, 
TECLADO MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO. MONITOR DE 22 POLEGADAS. NO 
MÍNIMO 8GB MEMORIA TIPO DDR4 OPERANDO EM 2666MT/S; C. DEVERÁ 
POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 32 GB; 7. 
ARMAZENAMENTO INTERNO A. DEVERÁ POSSUIR UMA UNIDADE PRIMÁRIA 
DE HD SSD DE 256GB. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL 
COM SERIAL COM MÍDIA FÍSICA OU LICENÇA DIGITAL. " PADRÃO WIFI 6 (2X2) 
E BLUETOOTH 5.0; B. DUAL BAND: 2.4 E 5.0 GHZ; C. VELOCIDADE MÁXIMA 2.4 
GBPS; D. INSTALADA EM SLOT PCI-E/M.2 OU INTEGRADA; E. COM 
CERTIFICAÇÃO DA WIFIALLIANCE.  
DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE ANEXO III-A. 

3 3 UN 20.01.10451 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: COMPUTADOR I7, HD 240 SSD, 16 GIGA DE MEMORIA 
DDR4 MONITOR 22 POLEGADAS (PLACA DE VIDEO). PROCESSADOR A. 
PROCESSADOR DE 64 BITS. B. POSSUIR 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS. C. 
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO NOMINAL MÍNIMA DE 2.90GHZ. D. COM PELO 
MENOS 12 MB DE CACHE E. POSSUI TECNOLOGIA DE AUMENTO DE CLOCK 
NOMINAL, TURBO BOOST OU TURBO CORE; F. PROCESSADOR GRÁFICO HD 
INTEGRADO; G. PARA EFEITOS DE REFERÊNCIA, FOI UTILIZADO O 
PROCESSADOR INTEL CORE I7-10400, MAS SERÃO ACEITOS OUTROS 
PROCESSADORES, TECLADO MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO. MONITOR DE 22 
POLEGADAS. NO MÍNIMO 16GB MEMORIA TIPO DDR4 OPERANDO EM 
2666MT/S; C. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 32 GB; 
7. ARMAZENAMENTO INTERNO A. DEVERÁ POSSUIR UMA UNIDADE PRIMÁRIA 
DE HD SSD DE 256GB. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL 
COM SERIAL COM MÍDIA FÍSICA OU LICENÇA DIGITAL. PADRÃO WIFI 6 (2X2) E 
BLUETOOTH 5.0; B. DUAL BAND: 2.4 E 5.0 GHZ; C. VELOCIDADE MÁXIMA 2.4 
GBPS; D. INSTALADA EM SLOT PCI-E/M.2 OU INTEGRADA; E. COM 
CERTIFICAÇÃO DA WIFIALLIANCE. PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX1050 3GB. 
EVGA MODELO 02G-P4-6152-KR GPU GTX 1050 
NÚCLEOS CUDA 640 VELOCIDADE. BASE: 1417MHZ AVANÇADA: 1531MHZ 
MEMÓRIA 2048MB, GDDR5, 128BIT FREQUÊNCIA DA MEMÓRIA 7008MHZ 
REFRIGERAÇÃO ACX 2.0 VENTOINHA ÚNICA INTERFACE PCI-E 3.0 16X 
CONECTORES 1 X DVI 1 X HDMI 1 X DISPLAYPORT ADAPTADOR PERFIL ALTO 
E BAIXO.  
DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE ANEXO III-A. 

4 10 UN 20.01.10422 

IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE 
IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE 
TINTA; TIPO DE IMPRESSÃO: COR; FUNÇÕES DA IMPRESSORA: IMPRESSÃO, 
CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; COM WI-FI; COM PORTA USB; VELOCIDADE MÁXIMA 
DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO: 33 PPM; VELOCIDADE MÁXIMA DE 
IMPRESSÃO EM COR: 15 PPM; TIPOS DE PAPEL: FOTOGRÁFICO, NORMAL; 
TAMANHOS DE PAPEL: A4, A5, A6, B5, CARTA, LEGAL, ENVELOPE C6, 
ENVELOPE DL, ENVELOPE N10, 10 X 15 CM, 13 X 18 CM; CAPACIDADE MÁXIMA 
DE FOLHAS: 100; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1; QUANTIDADE DE 
CARTUCHOS: 4; CONEXÕES MÓVEIS: EPSON IPRINT, WI-FI DIRECT, GOOGLE 
CLOUD PRINT, EPSON EMAIL PRINT, REMOTE PRINT DRIVER; ACESSÓRIOS 
INCLUÍDOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, 4 GARRAFAS DE TINTA; 
VOLTAGEM 110/220V. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA (COMPÁTIVEL OU 
SUPERIOR): EPSON ECOTANK L3150 
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5 10 UN 20.01.10423 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE IMPRESSORA: 
MULTIFUNCIONAL; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; TIPO DE 
IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA; FUNÇÕES DA IMPRESSORA: IMPRESSÃO, 
CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; COM WI-FI; COM PORTA USB; VELOCIDADE DO 
PROCESSADOR: 266 MHZ; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO E 
BRANCO: 30 PPM; TIPOS DE PAPEL: NORMAL, FINO, RECICLADO, ENVELOPE; 
TAMANHOS DE PAPEL: A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, EXECUTIVO, LEGAL, 3 X 4.57 
" - 8.5 X 14 "; CAPACIDADE MÁXIMA DE FOLHAS: 250; QUANTIDADE DE 
PRATELEIRAS: 1; CONEXÕES MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, 
BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT; TIPO DE 
TELA: LCD; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: CARTUCHO DE TONER PRETO, UNIDADE 
DE TAMBOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO. VOLTAGEM 110/220V. MARCA E 
MODELO DE REFERÊNCIA (COMPÁTIVEL OU SUPERIOR): BROTHER DCP-
L2540DW. 

6 58 UN 20.01.10416 

MONITOR 22" FHD, HDMI, VGA, PRETO - Tamanho de Tela (polegadas) 21.5; Tamanho 
da tela (cm) 54.6; Tamanho de Tela (Class) 22¨; Plano / Curvo Flat; Área de Display Ativo 
(HxV) (mm) 476.64(H) x 268.11(V); Proporção de Tela 16:9; Tipo de painel TN; Brilho 
(Típico) 200cd/m2; Brilho (mínimo) 150cd/m2; Taxa de luminância de pico 98 %; Contraste 
Estático 1000:1(Typ.), 700:1(Min); Tipo de Contraste Mega; Resolução 1920 x 1080; 
Tempo de resposta 5 ms; Ângulo de visão (horizontal / vertical) 170°/160°; Suporte de Cor 
16.7M; Gama de Cores (NTSC 1976) 72%; Taxa de atualização 60Hz; Temperatura 10~40 
?; Umidade 10 ~ 80 (sem condensação). Design: Cor Preto brilhante; Tipo de Suporte 
Simples; Inclinação Ajustável -1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°) Montagem de parede 75.0 x 
75.0 mm. Alimentação: Alimentação de Energia AC 100~240V; Consumo de Energia 25 W; 
Consumo de Energia (DPMS) Menos de 0,3 W; Consumo de energia (modo desligado) 
Menos de 0,3 W; Tipo Adaptador externo. Marca e Modelo de referência (compatível ou 
superior): Monitor Samsung 22" FHD, HDMI, VGA, Preto, Série CF350. 

7 15 UN 16.01.09691 NOOBREAK SENOIDAL 1400 VA 24 VOLTS C/ SAÍDA PARA BATERIA EXTERNA 

8 10 UN 20.01.10452 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: NOTBOOK PROCESSADOR I5, MEMORIA 8 GIGAS, HD 
SSD 240 DDR4. PROCESSADOR INTEL CORE I5 -10210U, MAS SERÃO ACEITOS 
OUTROS PROCESSADORES, DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIFERENTES, DE 
PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR, DESDE QUE, SEJAM DO MESMO ANO DE 
LANÇAMENTO OU MAIS RECENTE, AUFERIDOS PELO PASSMARK VERSÃO 10. 
MEMÓRIA DDR4 SDRAM 2.666 MT/S OU SUPERIOR. B. NO MÍNIMO 8GB 
INSTALADO. ARMAZENAMENTO A. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 
HD 256GB SSD.  
DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE ANEXO III-A. 

9 4 UN 20.01.10453 

DESCRIÇÃO REDUZIDA: NOTBOOK PROCESSADOR I7, MEMORIA 8 GIGAS, HD 
SSD 240 DDR4. PROCESSADOR INTEL CORE I5 -10210U, MAS SERÃO ACEITOS 
OUTROS PROCESSADORES, DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIFERENTES, DE 
PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR, DESDE QUE, SEJAM DO MESMO ANO DE 
LANÇAMENTO OU MAIS RECENTE, AUFERIDOS PELO PASSMARK VERSÃO 10. 
MEMÓRIA DDR4 SDRAM 2.666 MT/S OU SUPERIOR. B. NO MÍNIMO 8GB 
INSTALADO. ARMAZENAMENTO A. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 
HD 256GB SSD.  
DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE ANEXO III-A. 
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10 5 UN 20.01.10253 

PROJETOR MULTIMIDIA MÍNIMO DE 3300 LUMENS BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS ACEITAVEIS: FAIXA DE BRILHO: 3000 A 3999 LÚMENS; 
LUMINOSIDADE/BRILHO: 3.300 LÚMENS; TAXA DE CONTRASTE 15.000:1; 
RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (SVGA); UTILIZADO EM AMBIENTES SALAS DE 
PEQUENO E MÉDIO PORTE; RECURSOS: DIGITAL ZOOM, KEYSTONE 
HORIZONTAL+VERTICAL, PICTURE IN PICTURE; FORMATO DE TELA: 4:3; 
FONTE DE LUZ: LÂMPADA UHE; DURABILIDADE: 10.000 HORAS APROX.; 
TECNOLOGIA: 3 LCD; RUIDO MÍNIMO: 28.0 DB; GARANTIA: 1 ANO (12 MESES): 
PAINEL DE CONEXÕES: 1 X HDMI AUDIO/VIDEO (INPUT); 2 X VGA (DE-15) 
VIDEO (INPUT); 1 X VGA (DE-15) VIDEO (OUTPUT); 1 X COMPOSITE (RCA) 
VIDEO (INPUT); 1 X RCA STEREO (L/R) AUDIO (INPUT); 2 X 1/8" (3.5 MM) MINI 
AUDIO (INPUT); 1 X USB TYPE-A FEMALE (INPUT); 1 X USB TYPE-B FEMALE 
(INPUT); 1 X RS-232C (UNSPECIFIED CONNECTOR) CONTROL (INPUT); 
DISTÂNCIA DE TRABALHO : 0.9 - 10.3 MTS. MARCA DE MODELO DE 
REFERÊNCIA: EPSON POWERLITE S39, Modelo: V11H854024. 

11 3 UN 20.01.10454 

TV-ÁUDIO PROJETORES EPSON EB-2255U FULL HD ONE SIZE. COR: BRANCO, 
RECURSOS:PROJETOR DINÂMICO COM RESOLUÇÃO FULL HD, TECNOLOGIA 
3LCD E TELA DE ATÉ 300 POLEGADAS (7,62 M) COM QUALIDADE PREMIUM - 
OPÇÕES DE CONECTIVIDADE VERSÁTEIS, INCLUINDO ESPELHAMENTO DE 
TELA, LAN SEM FIO E DUAS ENTRADAS HDMIA, CONFIGURAÇÃO RECURSOS 
COMO ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, AJUDA DE FOCO, CORREÇÃO DE DISTORÇÃO 
E AJUSTE DE TELA - LONGA VIDA DA LÂMPADA DE ATÉ 10.000 HORAS NO 
MODO ECO - A TELA INICIAL OFERECE ACESSO RÁPIDO E FÁCIL A VÁRIAS 
FUNÇÕES, INCLUINDO A SELEÇÃO DE FONTES DE CONEXÃO - CONTROLE 
FACILMENTE SUAS APRESENTAÇÕES USANDO GESTURE PRESENTER - EPSON 
EB 2255U INCLUI O SOFTWARE DE PROJEÇÃO MULTI PC QUE PERMITE 
CONECTAR ATÉ 50 PCS - A FUNCIONALIDADE DE TELA DIVIDIDA PERMITE 
QUE DUAS PARTES DO CONTEÚDO SEJAM EXIBIDAS SIMULTANEAMENTE 
LADO A LADO - BRILHO: 5.000 LUMENS (3.800 NO MODO 
ECONÔMICO)RESOLUÇÃO WUXGA (1.920 X 1.200)PROPORÇÃO DE 
16:10RELAÇÃO DE CONTRASTE: 15.000: 1FORMATO DE IMAGEM: 16:10CAPAZ 
DE EXIBIR 1,07 BILHÃO DE CORES - CORREÇÃO TRAPEZOIDAL: VERTICAL 
AUTOMÁTICA: ± 30 °, HORIZONTAL AUTOMÁTICA ± 30 °. LCD · 1920 X 1200 · 
PESO APROXIMADO: 4,9 KG, WI-FI, HDMI, USB, VGA, DVI, ETHERNET. 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - PROJETOR; - CONTROLE REMOTO COM 2 
PILHAS AA; - CABO DE ENERGIA (1,8 M); - CABO DO COMPUTADOR (1,8 M); - CD 
MANUAL DO USUÁRIO; - BOLSA DE TRANSPORTE; - MANUAL DE 
INSTALAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CARACTERISTICAS MÍNIMAS, IGUAL OU 
SUPERIOR À MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON EB-2255U FULL HD. 

12 4 UN 20.01.10418 
ROTEADOR MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR1036-8G-2S+ BRANCO 
110V/220V 

13 4 UN 20.01.10419 ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD HEX LITE RB750R2 

14 10 UN 20.01.10178 

SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL P/ RACK 10/100/1000 GB - COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS (EQUIVALENTES OU SUPERIORES): 24 
PORTAS RJ45 AUTO-SENSÍVEIS 10/100/1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO; 
(AUTO MDI / MDIX) 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M); 
EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M); 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 
5E (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M); 1000BASE-T: UTP 
CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) CAPACITADE DE COMUTAÇÃO 
48GBPS, MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA, SWITCH GIGABIT DE MESA OU 
MONTÁVEL EM RACK DE 24 PORTAS CABO DE ALIMENTAÇÃO CERTIFICAÇÃO, 
FCC, CE, ROHS, FUNÇÕES AVANÇADAS, CONTROLE DE FLUXO 802.3X, BACK 
PRESSURE, AUTO UPLINK EM CADA PORTA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.  
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15 6 UN 20.01.10047 

TELA DE PROJEÇÃO; TRIPÉ; ÁREA VISUAL MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M; TECIDO 
MATTE WHITE (BRANCO OPACO); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. POSSUI 
ACIONAMENTO MANUAL, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E 
CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ 
COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR 
QUALIDADE E DURABILIDADE. 
FORMATO 1:1 

 
a) Apresentar MARCA e MODELO para os itens, quando houver. 
b) As entregas e instalações (quando for o caso) deverão ser efetuadas em até 10 (dez) dias corridos, após a 

solicitação prévia do setor requisitante, sendo que os licitantes vencedores deverão entregar os itens 
ganhos, de acordo com o local e quantitativos estabelecidos na OF emitida pelo requisitante, sendo de 
total responsabilidade dos licitantes vencedores, inclusive a carga, transporte e descarga. Poderá a 
Secretaria solicitante, mediante justificativa, solicitar a entrega na forma emergencial em até 05 (cinco) 
dias corridos, não gerando custos extras à contratante. 

c) O transporte, a carga e a descarga devem garantir a integridade e a qualidade do produto e impedir danos e 
deterioração do produto. Só serão aceitos os produtos com as respectivas marcas e modelos apresentados 
na proposta de preços da licitação e aceitos pela área técnica do Departamento de TI do município. Serão 
rejeitados quaisquer produtos que não estejam dentro das especificações.  

d) Em hipótese alguma, o fornecedor deverá entregar produtos sem a devida ordem de fornecimento 
autorizada pelo setor de compras e/ou secretaria solicitante.  

e) Todos os produtos ofertados nesta proposta de preços, deverão ser de excelente qualidade e estarem de 
acordo com as normas do INMETRO e ABNT e demais órgãos reguladores, quando houver. 

f) A qualquer momento, a contratante poderá solicitar amostras dos produtos para analise e verificação da 
qualidade e compatibilidade com o exigido no edital. 

g) Garantir todos os equipamentos contra defeitos de fabricação e instalação. 
h) Todos os equipamentos e demais produtos deste objeto, devem ser de primeira linha, 

CLASSIFICAÇÃO/EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ¨A¨ quando houver para o tipo de equipamento, novos 
de fábrica, não recondicionados, com garantia contra defeitos de fabricação e instalação, fabricados de 
forma a atender as condições de segurança e maior vida útil (durabilidade). 

i) A oposição do Selo de Identificação da Conformidade deverá obedecer aos critérios estabelecidos na 
Portaria INMETRO n° 179/2009 e demais portarias que venham a alterá-la. 

j) Os equipamentos (Computadores e Notebook) devem ser de linha de montagem de fabricantes 
autorizados e homologados junto aos órgãos competentes.  
 

3. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS: 
        Apresentação de Catálogos para análise dos produtos propostos na proposta de preços, quando 

solicitado pelo pregoeiro: 
a) Em substituição do catálogo, a licitante poderá optar por informar junto à proposta de preços, o 
endereço eletrônico do fabricante/Marca dos equipamentos ofertados, o qual deverá permitir com 
exatidão, a verificação pelo pregoeiro e pelo profissional responsável - TI, se os mesmos atendem 
todas as exigências no edital;  
b) Quando da apresentação de catálogos físicos os mesmos deverão atender os critérios abaixo: 

b.1) A licitante deverá anexar junto à proposta de preços, catálogos dos produtos ofertados, sob pena 
de desclassificação; 
b.2) O catálogo deverá conter marca e modelo quando houver, imagens coloridas dos produtos e 
descrição completa que comprove que o mesmo atende o exigido no edital; 
b.3) O catalogo poderá ser extraído do próprio site do Fabricante e ou catálogo físico, por meio de 
digitalização.  
b.4) Não será permitido a apresentação de catálogos montados, (recortes etc) e/ou que não possam ser 
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verificados com precisão as características do produto, conforme exigido no edital. 
b.5) A qualquer momento, o Pregoeiro poderá solicitar auxílio da licitante para melhor 
compreensão/entendimento do catálogo apresentado. 

 
4. PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO:  
4.1. As entregas e instalações (quando for o caso) deverão ser efetuadas em até 10 (dez) dias corridos, após a 
solicitação prévia do setor requisitante, sendo que os licitantes vencedores deverão entregar os itens ganhos, de 
acordo com o local e quantitativos estabelecidos na OF emitida pelo requisitante, sendo de total 
responsabilidade dos licitantes vencedores, inclusive a carga, transporte e descarga. Poderá a Secretaria 
solicitante, mediante justificativa, solicitar a entrega na forma emergencial em até 05 (cinco) dias corridos, não 
gerando custos extras à contratante. 
4.2. O transporte, a carga e a descarga devem garantir a integridade e a qualidade do produto e impedir a 
danificação e a deterioração do produto. Só serão aceitos os produtos com as respectivas marcas e modelos 
apresentadas na proposta de preços da licitação. Serão rejeitados quaisquer produtos que não estejam dentro das 
especificações. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a) Acompanhar e fiscalizar através de preposto designado pelos setores, o objeto deste Contrato. O 
representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A fiscalização do CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de responsabilidades pela execução dos serviços contratados. 
b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, objeto desta licitação, de forma parcial ou total, mediante 
pagamento único e exclusivo dos equipamentos entregues e serviços executados. 
c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no Contrato. 
A Prefeitura Municipal de Planura se reserva o direito de inspecionar o objeto podendo recusá-lo ou 
solicitar substituição. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais decorrentes da execução do 
contrato. 
c) assegurar durante a entrega e instalação do objeto deste contrato até seu recebimento definitivo, a 
proteção e conservação do mesmo. 
d) Por ocasião da entrega, os bens serão conferidos e, se verificadas irregularidades, serão devolvidos à 
empresa contratada, que terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para substituí-los; 
e) Garantir a qualidade dos equipamentos pelo período mínimo de 12 meses; 
f) Durante o período de garantia, fica a contratada, responsável por substituir os produtos e equipamentos 
por outro igual ou prestar as devidas manutenções e reparos necessários no prazo de até 07 (sete dias) 
corridos, quando for o caso; Quando o prazo para manutenção e reparos for maior que 05 (cinco) dias 
corridos, deverá a contratada substituir os equipamentos por outros iguais, em forma de comodato, até que 
os equipamentos em manutenção sejam devolvidos, não acarretando nenhum custo a contratante. O prazo 
para manutenção com prazo estendido não poderá ser superior a 30 dias. 
g) manter à frente da entrega, pessoa qualificada, para representá-la juntamente à fiscalização. 
h) Fornecer catálogo ou prestar quaisquer informações quando solicitadas pela contratante.  
i) Quando solicitado pela contratante, a contratada ficará responsável pelo treinamento e capacitação básica 
para os servidores responsáveis pela operação dos equipamentos; 
j) Além dos direitos e obrigações das partes estabelecidas neste contrato, constituem obrigações específicas 
da CONTRATADA: 
l) Quanto as solicitações de informações à contratante, a contratada deverá encaminha por escrito, tendo a 
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contratante o prazo de até 03 (três) dias úteis para responder;  
m) Prestar as manutenções e reparos necessários durante o período de garantia, quando o problema 
apresentado provier de falhas de fabricação, instalação e qualidade, sempre que solicitado pela contratante, 
ficando a contratada responsável por todas as despesas necessárias para realizar a manutenção, devendo 
substituir o equipamento que for para manutenção, por outro equivalente em forma de comodato, conforme 
o item f); 
n) Cumprir todas as normas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a legislação em vigor. 
o) Apresentar amostra física dos produtos, sempre que solicitado pela contratante. 
p) Fornecer os equipamentos e serviços em total conformidade com o disposto no Termo de Referência do 
Edital. 

 
7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do(s) produto(s) na entrega será exercida 
exclusivamente por funcionário responsável e nomeado pelas Secretarias requisitantes. As exigências e a 
atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Planura em nada restringem a responsabilidade, única, 
integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concede à execução do objeto do contratado. 
 
8. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Finanças ou outro 
previamente definido e informado, conforme o caso, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo 
dos produtos pela unidade de destino dos mesmos, mediante a apresentação de notas fiscais juntamente com 
cópia reprográfica da Ordem de Fornecimento e devem conter, obrigatoriamente, marca, descrição e quantidade 
dos produtos entregues, legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo Servidor/Comissão encarregada do 
recebimento; 
 
9. PENALIDADES APLICÁVEIS: 
9.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, bem como o 
atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 
permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 
9.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
9.1.2 - multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
9.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Planura; 
9.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo não 
superior a 5 anos. 
9.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, nos seguintes 
casos: 
9.2.1 - recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do valor 
total do objeto; 
9.2.2 - recusa de entregar o objeto licitado, multa de 10 (dez por cento) do valor total; 
9.2.3 - Por atraso na entrega do objeto fica o fornecedor sujeito à multa diária de 0,5 % (meio por cento), 
calculada sobre o total da compra ou execução do serviço; 
9.2.4 - entrega dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, 
rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.  
9.2.5 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato. 
9.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
9.4. - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 
também, aplicada àqueles que: 
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9.4.1 - Retardarem a execução do pregão; 
9.4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
9.4.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
10. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
10.1. O fornecedor (contratada) garantirá a qualidade do(s) item(ns) pelo período de validade, atestado pelo 
fabricante, a contar da data da entrega à Prefeitura, ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido 
por lei, pelo próprio fornecedor (Detentor da Ata) ou por indicação nas condições específicas do objeto. Ao(s) 
item(ns) registrado(s) que não constar a validade atestada pelo fabricante, o fornecedor garantirá sua qualidade, 
pelo período mínimo de 12 (doze) meses à contar da data de entrega do(s) produto(s).  

10.1.1. Para os itens 2, 3, 8 e 9, a garantia será diferenciada dos demais itens, observando em suas 
descrições (Anexo III-A) quanto ao prazo de garantia. 

10.2. A licitante declarada como vencedora do item, deverá apresentar quando solicitado pelo pregoeiro e/ou 
secretaria solicitante, relação de assistência técnica autorizada pelo fabricante, na região sudeste do país. 
Qualquer custo que venha a surgir, referente a reparos e consertos dos produtos, dentro do prazo de garantia, 
será de total responsabilidade da licitante contratada, inclusive custos com, reparos e consertos, mão de obra, 
peças de reposição, carga, transporte e descarga e demais custos que venham a surgir. 
10.3. A licitante deverá atender o chamado, para reparo e/ou conserto, em até 02 (dois) dias úteis, sendo que o 
produto que fizer necessário prazo superior a 05 (cinco) dias para realizar o reparo e/ou conserto, e caso a falta 
deste promova prejuízos à contratante, deverá a licitante substituir o produto por outro igual ou semelhante, em 
forma de comodato, até a devolução do produto em perfeito funcionamento. 
 
Termo de Referência AUTORIZADO e APROVADO. 
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ANEXO III-A  –  PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA 

  

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS 2, 3, 8 e 9  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA 

2 

MICROCOMPUTADOR COM MONITOR 1. GABINETE 1.1.  Deverão ser observados os seguintes 
itens obrigatórios: a. Padrão Small Form Factor (SFF) com volume máximo de 10.000 cm3. Que permita 
a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o 
funcionamento do computador de forma segura através de base antiderrapante para ambas as orientações, 
integrada ao gabinete ou através de base original do fabricante do microcomputador; b. Possuir 4 (quatro) 
portas USB, na parte frontal do gabinete, destas 1 (uma), do Tipo C, c. Deve permitir a abertura do 
equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas 
de expansão, exceto para dispositivos instalados em slot M.2) sem a utilização de ferramentas (tool less), 
o projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceitas quaisquer 
adaptações sobre o gabinete original; d. Possuir chave liga/desliga e led´s indicativos de computador 
ligado e de acesso ao HD. e. Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" ou 2,5" interno e 1 (uma) baia para 
DVD externa (podendo ser slim); f. Possuir sensor de intrusão; g. Alto-falante de alta precisão integrado 
ao gabinete conectado diretamente ao sistema de áudio da placa mãe. h. O microcomputador deverá ter 
sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso, sem necessidade de 
entrada/saída de ar nas faces superior, laterais e inferior, podendo usar para a referida finalidade, p2, ao 
menos 1 (uma) porta com suporte à 10Gbps; k. A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo 
mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre 
comercialização. A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 
ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. 3. BIOS a. BIOS 
residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão UEFI. b. Com suporte a plug-and play e 
atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, 
através do sítio do fabricante do equipamento na Internet; c. BIOS desenvolvido pelo mesmo 
FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de 
atestado ou declaração fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitas soluções em 
regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação pelo fabricante; d. Com registro do número 
de série do equipamento acessível remotamente via comandos DMI 2.0; e. A BIOS deverá possuir o 
número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada 
podendo ser consultada por software de gerenciamento; f. Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e 
PXE (Pré-boot Execution Enviroment); g. Suporte aos seguintes padrões de gerenciamento: DMI 
(Desktop Management Interface) 2.0 ou WMI (Windows Management Instrumentation e CIM (Common 
Information Model) e total compatibilidade com a norma ACPI (Advanced Configuration and Power 
Interface). SMBIOS (System Management BIOS); h. O fabricante deve ser registrado na "Membership 
List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, 
estando na categoria "Promoters", de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade 
com a especificação UEFI 2.x ou superior; 4. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO a. O equipamento deverá 
possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificação do componente que esteja com 
problema; b. Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem informações prévias de 
falha de boot de componentes de hardware; c. A fim de permitir que os técnicos ou o próprio usuário 
possam verificar: d. Se o equipamento atende a todas as exigências do edital; e. Se o equipamento 
apresenta (ou não) problemas de hardware, durante e após o período de garantia; f. Deve, o equipamento, 
dispor de aplicativo para diagnóstico de problemas com as seguintes características: g. A fim de permitir 
o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado e com independência do 
estado de funcionamento ou existência da unidade de DVD/CD-ROM, o software de diagnóstico deve ser 
capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do 
Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12). h. O software de 
diagnóstico deve ser capaz de informar, através de tela gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; O 
modelo do processador; O tamanho e velocidade da memória RAM; Data e versão de firmware do 
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equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido; i. O software de diagnóstico deve ser capaz de 
verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes 
componentes: Memória e Disco rígido. 5. PROCESSADOR a. Processador de 64 bits. b. Possuir 6 
núcleos físicos e 12 threads. c. Frequência de operação nominal mínima de 2.90GHz. d. Com pelo menos 
12 MB de cache e. Possui tecnologia de aumento de clock nominal, Turbo Boost ou Turbo Core; f. 
Processador gráfico HD integrado; g. Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel CORE 
I5-10400, mas serão aceitos outros processadores, de características técnicas diferentes, de performance 
igual ou superior, desde que, sejam do mesmo ano de lançamento ou mais recente, auferidos pelo 
Passmark versão 10; h. O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, 
disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; i. É obrigatório declarar, na proposta, o 
modelo do processador ofertado; 6. MEMÓRIA a. A memória principal do computador deverá possuir as 
seguintes características: b. No mínimo 8GB tipo DDR4 operando em 2666MT/s; c. Deverá possuir 
capacidade de expansão mínima de 32 GB; 7. ARMAZENAMENTO INTERNO a. Deverá possuir uma 
unidade primária de disco SSD de 256GB, formato M.2, interface PCIe-x4 NVME, com hardware de 
encriptação integrado, SED (Self-Encrypting Drive), compatível OPAL 2.0 ou FIPS140-2; b. Informar 
Marca/Modelo da unidade ofertada 8. INTERFACES DE REDE GIGABIT ETHERNET INTEGRADAS 
(ON-BOARD) a. Deverá possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede do tipo 1000BASE?T com 
conectores RJ-45, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10Mbps/100Mbps/1000Mbps, sem a 
necessidade de software/hardware adicionais, LED indicador de status, suportando o modo de operação 
"Full Duplex"; b. Suporte a WOL (Wake-on-LAN) e PXE (Preboot Execution Environment). 9. 
INTERFACES DE REDE WI-FI INTEGRADA (ON-BOARD) a. Interface de rede sem fio "COMBO" 
padrão WIFI 6 (2x2) e Bluetooth 5.0; b. Dual Band: 2.4 e 5.0 GHz; c. Velocidade máxima 2.4 Gbps; d. 
Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada; e. Com certificação da WIFIALLIANCE (www.wi-fi.org), 
para Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac; WPA (Personal e Enterprise), WPA2 
(Personal e Enterprise), WPA3 (Personal e Enterprise) e WMM; 10. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA a. 
Deverá possuir fonte de Energia com, no máximo, 310 watts Auto Sensing; b. Deverá possuir eficiência 
energética de 92%, em 50% de carga, comprovada pela certificação 80plus Platinum em nome do 
fabricante do equipamento. 11. VENTILAÇÃO a. Sistema de refrigeração do processador dotado de, no 
mínimo, 1 (um) ventilador e um dissipador metálico; b. A ventilação deve ser adequada para a 
refrigeração do sistema interno do equipamento na sua configuração e dentro dos limites de temperatura 
indicados pelo FABRICANTE para correta operação do equipamento. 12. MONITOR a. Acompanhar 01 
(um) monitor de vídeo com as seguintes características: b. Ser do mesmo Fabricante da CPU; c. Tela tipo 
LED, com tratamento antirreflexivo, d. Resolução de, no mínimo, 1920x1080, 16 milhões de cores e 
pixel pitch máximo de 0.28mm; e. Área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; f. Ângulo de Visão H/V 
de 178º; g. Contraste igual ou superior a 1.000:1; h. Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) 
cd/m2; i. Tempo de resposta típico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos; j. Deverá possuir entrada de 
vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital (DisplayPort, ou HDMI); k. Fonte de alimentação 
automática 110/220 VAC; l. O Monitor deverá ser fornecido com cabo de conexão de dados digital 
compatível com a placa de vídeo ofertada e com cabo de energia de no mínimo 1,5 (um metro e cinquenta 
centímetros) cada, não sendo permitida a utilização de extensões; m. Possuir base com ajuste de altura, 
inclinação e pivot; n. Slot Segurança Kensington 13. MOUSE: a. Mouse Óptico USB com três botões e 
sistema de rolagem de página (Wheel) com no mínimo 1.400 dpi de resolução; b. Acompanha mousepad; 
14. TECLADO: a. Teclado do USB no Idioma padrão: português (Brasil), ABNT2; 15. SISTEMA 
OPERACIONAL a. O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional 
Microsoft® Windows 10 Professional 64 bits ou superior, idioma português (Brasil) com a respectiva 
chave gravada de ativação na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do 
Sistema Operacional; b. O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional 
Microsoft® 10 Professional 64 bits instalado. c. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu 
respectivo website, download gratuito de todos os drivers, BIOS, firmwares, a imagem de recuperação 
padrão do Sistema Operacional e manuais para o equipamento ofertado, e devem ser facilmente 
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto; 16. 
COMPATIBILIDADE E CERTIFICADOS a. O computador deverá constar nas seguintes listas de 
compatibilidade e/ou certificados: b. Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da 
especificação técnica; c. O modelo do microcomputador, deverá possuir certificado de conformidade 
contra incidentes elétricos e de combustão dos materiais (IEC/EN 60950) e de compatibilidade 
eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de certificados ou do relatório de avaliação de 
conformidade nos moldes da portaria 170/2012 vigente do INMETRO; d. O Fabricante do equipamento 
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ofertado deve possuir Certificação ISO 9001:2000 em plena validade; e. O Fabricante do equipamento 
ofertado deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 
comprovado através do respectivo certificado em plena validade; f. Os equipamentos ofertados deverão 
estar em conformidade com as diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); g. O 
fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável (TCG) que especifica 
normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria PROMOTER. O 
certificado será conferido através de acesso à página http://www.trustedcomputinggroup.org/members; h. 
Apresentar certificado 80plus da fonte, na categoria Platinum ou superior, disponível em 
www.80plus.org; i. O modelo, do equipamento ofertado, deverá estar listado pela Microsoft no seu 
catálogo de produtos compatíveis e certificados "HCL" (Hardware Compatibility List) em 
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de compatibilidade do 
equipamento obtidos junto a Microsoft; j. Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do 
equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão 
"DMI" de gerenciamento. O FABRICANTE deverá ser membro na categoria "BOARD". O certificado 
será conferido através de acesso a pagina http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar página impressa 
onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída; k. Compatibilidade 
com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou superior da DMTF (Desktop Management 
Task Force), comprovado através de documentação do fabricante do equipamento. l. Deverá ser 
apresentada certificação Energy Star® 6.0 (ou mais atual), através do site www.energystar.gov ou 
apresentar relatório técnico de ensaios de conformidade de consumo de energia, emitido por laboratório 
de ensaio acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE)do Inmetro, de acordo com a 
norma NBR/ISO IEC 17025; m. O fabricante do equipamento, deverá ser membro da RBA (Responsible 
Business Alliance), antiga EICC, ou possuir Certificação válida ISO 45001, para garantia de 
conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus funcionários e 
investimentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da RBA, 
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ ou apresentar o Certificado da ISO 45001 válido. n. 
Comprovação que, o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) à linha corporativa. Não serão aceitos 
equipamentos destinados ao uso da linha doméstica; 17. GARANTIA a. O equipamento proposto deverá 
possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição 
de peças, mão de obra e atendimento on-site, por meio das assistências técnicas credenciadas e 
autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada. b. Os chamados técnicos deverão ser solucionados no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da abertura do chamado; c. Não serão aceitas adaptações 
no equipamento (adição de componentes pelo licitante). Deverá ser comprovado através de declaração do 
fabricante que todo equipamento será integrado em fábrica. Esta exigência visa à procedência e garantia 
total do equipamento pelo FABRICANTE. d. A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover 
assistência técnica em todo território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para 
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; e. Possuir recurso disponibilizado via site do próprio 
FABRICANTE (informar URL para comprovação) que faça a validação e verificação da garantia do 
equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do equipamento; f. Todos os 
drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do 
FABRICANTE do equipamento; g. Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de 
garantia estendido ou modalidade de prestação dos serviços para atendimento on -site e/ou tempos de 
solução, o LICITANTE, deverá apresentar declaração do fabricante informando os respectivos 
códigos/partnumbers destes serviços. h. Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, 
declaração do FABRICANTE comprometendo -se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta 
declaração deverá ser específica para este processo licitatório. 18. CONSIDERAÇÕES FINAIS a. O 
equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou 
alteração no conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que 
todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do FABRICANTE; b. Esta exigência 
visa à procedência e garantia total do equipamento pelo FABRICANTE; c. Destacar marca e 
modelo/código/referência do equipamento na proposta com pena de desclassificação. Entenda -se como 
modelo, código ou referência a denominação adotada pelo FABRICANTE para individualizar o produto; 
d. Quando, o LICITANTE, não for o próprio FABRICANTE, deverá o LICITANTE, na sua proposta, 
destacar marca, modelo dos componentes com os seus respectivos "Part Numbers ou SKUs" 
(processadores, memória, controladoras, discos, fontes, memórias e opcionais de garantia), no mínimo, de 
modo a comprovar que fazem parte do projeto do FABRICANTE, com pena de desclassificação; e. 
Deverá ser apresentado proposta comercial conforme disposto no instrumento convocatório; f. Deverá ser 
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apresentado junto à 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 análise da especificação técnica, sob pena da 
desclassificação da proposta comercial. Havendo dúvida na análise técnica, poderão ser realizadas 
diligências no site do FABRICANTE do equipamento; g. Todas as características técnicas deverão ser 
comprovadas por catálogo oficial do FABRICANTE, anexado à proposta. h. Caso haja alteração por 
motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, deverá 
comunicar as modificações e apresentá -las, inclusive com relação a linha substituta, mantendo a 
Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de 
licitações; 19. EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO a. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a 
triagem dos resíduos que serão encaminhados à reciclagem, deverão as embalagens (de plásticos, papelão 
e outros) do equipamento possuir identificação do nível de reciclagem, devendo está r em conformidade 
com as normas e simbologias da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 20. 
EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA a. Os modelos referência destinam -se exclusivamente para 
informar os equipamentos mínimos que possuem atendimento às especificações descritas. b. Todos os 
equipamentos ofertados, mesmo que sendo os modelos de referência deverão atender a todas exigências 
deste Termo de Referência. - REFERÊNCIA 1: DELL OPTIPLEX 5080 SFF - REFERÊNCIA 2: 
LENOVO THINKCENTRE M70S - REFERÊNCIA 3: HP PRODESK 600G6 SFF. 

3 

MICROCOMPUTADOR COM MONITOR E PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS GABINETE 
1.1. Deverão ser observados os seguintes itens obrigatórios: a. Padrão Small Form Factor (SFF) com 
volume máximo de 10.000 cm3. Que permita a utilização na posição horizontal e vertical sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador de forma segura através de base 
antiderrapante para ambas as orientações, integrada ao gabinete ou através de base original do fabricante 
do microcomputador; b. Possuir 4 (quatro) portas USB, na parte frontal do gabinete, destas 1 (uma), do 
Tipo C, c. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, 
unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão, exceto para dispositivos instalados em slot M.2) 
sem a utilização de ferramentas (tool less), o projeto tool-less deverá ser original do fabricante do 
equipamento, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; d. Possuir chave 
liga/desliga e led´s indicativos de computador ligado e de acesso ao HD. e. Possuir no mínimo: 1 (uma) 
baia 3,5" ou 2,5" interno e 1 (uma) baia para DVD externa (podendo ser slim); f. Possuir sensor de 
intrusão; g. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete conectado diretamente ao sistema de áudio 
da placa mãe. h. O microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de 
temperatura adequada ao uso, sem necessidade de entrada/saída de ar nas faces superior, laterais e 
inferior, podendo usar para a referida finalidade, p2, ao menos 1 (uma) porta com suporte à 10Gbps; k. A 
placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o 
nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. A placa mãe deve ser projetada e 
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito 
placas de livre comercialização. 3. BIOS a. BIOS residente em flash rom. Totalmente compatível com o 
padrão UEFI. b. Com suporte a plug-and- play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que 
o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet; c. 
BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o 
mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, 
não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação pelo 
fabricante; d. Com registro do número de série do equipamento acessível remotamente via comandos 
DMI 2.0; e. A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita 
inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento; f. Suportar o 
recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pré-boot Execution Enviroment); g. Suporte aos seguintes padrões 
de gerenciamento: DMI (Desktop Management Interface) 2.0 ou WMI (Windows Management 
Instrumentation e CIM (Common Information Model) e total compatibilidade com a norma ACPI 
(Advanced Configuration and Power Interface). SMBIOS (System Management BIOS); h. O fabricante 
deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível 
pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria "Promoters", de forma a atestar que os seus 
equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior; 4. SISTEMA DE 
DIAGNÓSTICO a. O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a 
identificação do componente que esteja com problema; b. Grupos de Mensagens de Erro na tela do 
monitor que sinalizem informações prévias de falha de boot de componentes de hardware; c. A fim de 
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permitir que os técnicos ou o próprio usuário possam verificar: d. Se o equipamento atende a todas as 
exigências do edital; e. Se o equipamento apresenta (ou não) problemas de hardware, durante e após o 
período de garantia; f. Deve, o equipamento, dispor de aplicativo para diagnóstico de problemas com as 
seguintes características: g. A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema 
operacional instalado e com independência do estado de funcionamento ou existência da unidade de 
DVD/CD-ROM, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da 
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento 
de tecla função (F1...F12). h. O software de diagnóstico deve ser capaz de informar, através de tela 
gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; O modelo do processador; O tamanho e velocidade da 
memória RAM; Data e versão de firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido; i. 
O software de diagnóstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que 
mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: Memória e Disco rígido. 5. PROCESSADOR 
a. Processador de 64 bits. b. Possuir 6 núcleos físicos e 12 threads. c. Frequência de operação nominal 
mínima de 3,70 GHz. d. Com pelo menos 12 MB de cache e. Possui tecnologia de aumento de clock 
nominal, Turbo Boost ou Turbo Core; f. Processador gráfico HD integrado; g. Para efeitos de referência, 
foi utilizado o processador Intel CORE I7-8700k, mas serão aceitos outros processadores, de 
características técnicas diferentes, de performance igual ou superior, desde que, sejam do mesmo ano de 
lançamento ou mais recente, auferidos pelo Passmark versão 10; h. O desempenho será comprovado por 
intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; i. É 
obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; 6. MEMÓRIA a. A memória 
principal do computador deverá possuir as seguintes características: b. No mínimo 8GB tipo ssd operando 
em 2666MT/s; c. Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 32 GB; 7. ARMAZENAMENTO 
INTERNO a. Deverá possuir uma unidade primária de disco SSD de 256GB, formato M.2, interface 
PCIe-x4 NVME, com hardware de encriptação integrado, SED (Self-Encrypting Drive), compatível 
OPAL 2.0 ou FIPS140-2; b. Informar Marca/Modelo da unidade ofertada 8. INTERFACES DE REDE 
GIGABIT ETHERNET INTEGRADAS (ON-BOARD) a. Deverá possuir no mínimo 1 (uma) interface 
de rede do tipo 1000BASE?T com conectores RJ-45, possibilitando o chaveamento de velocidade de 
10Mbps/100Mbps/1000Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais, LED indicador de 
status, suportando o modo de operação "Full Duplex"; b. Suporte a WOL (Wake-on-LAN) e PXE 
(Preboot Execution Environment). 9. INTERFACES DE REDE WI-FI INTEGRADA (ON-BOARD) a. 
Interface de rede sem fio "COMBO" padrão WIFI 6 (2x2) e Bluetooth 5.0; b. Dual Band: 2.4 e 5.0 GHz; 
c. Velocidade máxima 2.4 Gbps; d. Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada; e. Com certificação da 
WIFIALLIANCE (www.wi-fi.org), para Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac; WPA 
(Personal e Enterprise), WPA2 (Personal e Enterprise), WPA3 (Personal e Enterprise) e WMM; 10. 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA a. Deverá possuir fonte de Energia com, no máximo, 310 watts Auto 
Sensing; b. Deverá possuir eficiência energética de 92%, em 50% de carga, comprovada pela certificação 
80plus Platinum em nome do fabricante do equipamento. 11. VENTILAÇÃO a. Sistema de refrigeração 
do processador dotado de, no mínimo, 1 (um) ventilador e um dissipador metálico; b. A ventilação deve 
ser adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua configuração e dentro dos 
limites de temperatura indicados pelo FABRICANTE para correta operação do equipamento. 12. 
MONITOR a. Acompanhar 01 (um) monitor de vídeo com as seguintes características: b. Ser do mesmo 
Fabricante da CPU; c. Tela tipo LED, com tratamento antirreflexivo, d. Resolução de, no mínimo, 
1920x1080, 16 milhões de cores e pixel pitch máximo de 0.28mm; e. Área visível de, no mínimo, 21.5 
polegadas; f. Ângulo de Visão H/V de 178º; g. Contraste igual ou superior a 1.000:1; h. Igual ou superior 
a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; i. Tempo de resposta típico igual ou inferior a 8 (oito) 
milissegundos; j. Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital 
(DisplayPort, ou HDMI); k. Fonte de alimentação automática 110/220 VAC; l. O Monitor deverá ser 
fornecido com cabo de conexão de dados digital compatível com a placa de vídeo ofertada e com cabo de 
energia de no mínimo 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) cada, não sendo permitida a utilização de 
extensões; m. Possuir base com ajuste de altura, inclinação e pivot; n. Slot Segurança Kensington 13. 
MOUSE: a. Mouse Óptico USB com três botões e sistema de rolagem de página (Wheel) com no mínimo 
1.400 dpi de resolução; b. Acompanha mousepad; 14. TECLADO: a. Teclado Multimídia USB no Idioma 
padrão: português (Brasil), ABNT2; 15. SISTEMA OPERACIONAL a. O equipamento deverá ser 
fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional 64 bits ou superior, 
idioma português (Brasil) com a respectiva chave gravada de ativação na memória flash da BIOS, 
reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional; b. O equipamento deverá ser 
fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® 10 Professional 64 bits instalado. c. O 
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fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os 
drivers, BIOS, firmwares, a imagem de recuperação padrão do Sistema Operacional e manuais para o 
equipamento ofertado, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento 
ou código do produto; 16. COMPATIBILIDADE E CERTIFICADOS a. O computador deverá constar 
nas seguintes listas de compatibilidade e/ou certificados: b. Deverá ser apresentado catalogo completo do 
item para análise da especificação técnica; c. O modelo do microcomputador, deverá possuir certificado 
de conformidade contra incidentes elétricos e de combustão dos materiais (IEC/EN 60950) e de 
compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 61000), comprovado através de certificados ou do relatório de 
avaliação de conformidade nos moldes da portaria 170/2012 vigente do INMETRO; d. O Fabricante do 
equipamento ofertado deve possuir Certificação ISO 9001:2000 em plena validade; e. O Fabricante do 
equipamento ofertado deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, 
devidamente comprovado através do respectivo certificado em plena validade; f. Os equipamentos 
ofertados deverão estar em conformidade com as diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances); g. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computação Confiável 
(TCG) que especifica normas de segurança de dados, devendo o fabricante ser membro na categoria 
PROMOTER. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members; h. Apresentar certificado 80plus da fonte, na categoria 
Platinum ou superior, disponível em www.80plus.org; i. O modelo, do equipamento ofertado, deverá 
estar listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos compatíveis e certificados "HCL" (Hardware 
Compatibility List) em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ou, 
certificados de compatibilidade do equipamento obtidos junto a Microsoft; j. Deverá ser apresentado 
certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management 
Task Force) que especifica o padrão "DMI" de gerenciamento. O FABRICANTE deverá ser membro na 
categoria "BOARD". O certificado será conferido através de acesso a pagina 
http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o 
endereço eletrônico da fonte extraída; k. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management 
Interface) ou superior da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de 
documentação do fabricante do equipamento. l. Deverá ser apresentada certificação Energy Star® 6.0 (ou 
mais atual), através do site www.energystar.gov ou apresentar relatório técnico de ensaios de 
conformidade de consumo de energia, emitido por laboratório de ensaio acreditado pela Coordenação 
Geral de Acreditação (CGCRE)do Inmetro, de acordo com a norma NBR/ISO IEC 17025; m. O 
fabricante do equipamento, deverá ser membro da RBA (Responsible Business Alliance), antiga EICC, 
ou possuir Certificação válida ISO 45001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, 
qualidade e segurança do bem-estar de seus funcionários e investimentos ambientais. O fabricante deverá 
estar relacionado no site da RBA, http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ ou apresentar o 
Certificado da ISO 45001 válido. n. Comprovação que, o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) à linha 
corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica; 17. GARANTIA a. O 
equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 meses em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco 
dias por semana) para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site, por meio das assistências 
técnicas credenciadas e autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada. b. Os chamados técnicos 
deverão ser solucionados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da abertura do chamado; c. 
Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante). Deverá ser 
comprovado através de declaração do fabricante que todo equipamento será integrado em fábrica. Esta 
exigência visa à procedência e garantia total do equipamento pelo FABRICANTE. d. A empresa 
FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em todo território brasileiro e deverá 
dispor de um número telefônico (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; e. Possuir 
recurso disponibilizado via site do próprio FABRICANTE (informar URL para comprovação) que faça a 
validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do seu número de série e 
modelo/número do equipamento; f. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem 
estar disponíveis para download no website do FABRICANTE do equipamento; g. Quando houver a 
inclusão de extensão de garantia, com prazos de garantia estendido ou modalidade de prestação dos 
serviços para atendimento on -site e/ou tempos de solução, o LICITANTE, deverá apresentar declaração 
do fabricante informando os respectivos códigos/partnumbers destes serviços. h. Deverá ser apresentada, 
juntamente com a proposta comercial, declaração do FABRICANTE comprometendo -se a prestar a 
garantia solicitada neste edital. Esta declaração deverá ser específica para este processo licitatório. 18. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS a. O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo 
aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de 
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itens/opcionais, para garantir que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do 
FABRICANTE; b. Esta exigência visa à procedência e garantia total do equipamento pelo 
FABRICANTE; c. Destacar marca e modelo/código/referência do equipamento na proposta com pena de 
desclassificação. Entenda -se como modelo, código ou referência a denominação adotada pelo 
FABRICANTE para individualizar o produto; d. Quando, o LICITANTE, não for o próprio 
FABRICANTE, deverá o LICITANTE, na sua proposta, destacar marca, modelo dos componentes com 
os seus respectivos "Part Numbers ou SKUs" (processadores, memória, controladoras, discos, fontes, 
memórias e opcionais de garantia), no mínimo, de modo a comprovar que fazem parte do projeto do 
FABRICANTE, com pena de desclassificação; e. Deverá ser apresentado proposta comercial conforme 
disposto no instrumento convocatório; f. Deverá ser apresentado junto à 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 
análise da especificação técnica, sob pena da desclassificação da proposta comercial. Havendo dúvida na 
análise técnica, poderão ser realizadas diligências no site do FABRICANTE do equipamento; g. Todas as 
características técnicas deverão ser comprovadas por catálogo oficial do FABRICANTE, anexado à 
proposta. h. Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos 
ofertados/propostos, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá -las, inclusive com 
relação a linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, 
dentro dos prazos legais da lei de licitações; 19. EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO a. A fim de 
garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos resíduos que serão encaminhados à reciclagem, 
deverão as embalagens (de plásticos, papelão e outros) do equipamento possuir identificação do nível de 
reciclagem, devendo está r em conformidade com as normas e simbologias da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Núcleos CUDA 640 Velocidade 
Base: 1417Mhz Avançada: 1531Mhz Memória 
2048MB, GDDR5, 128bit Frequência da Memória 7008MHz 
Refrigeração ACX 2.0 Ventoinha única Interface 
PCI-E 3.0 16x Conectores 1 x DVI 1 x HDMI 1 x DisplayPort. Adaptador perfil alto e baixo. 20. 
EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA a. Os modelos referência destinam -se exclusivamente para 
informar os equipamentos mínimos que possuem atendimento às especificações descritas. b. Todos os 
equipamentos ofertados, mesmo que sendo os modelos de referência deverão atender a todas exigências 
deste Termo de Referência. - REFERÊNCIA 1: DELL OPTIPLEX 5080 SFF - REFERÊNCIA 2: 
LENOVO THINKCENTRE M70S - REFERÊNCIA 3: HP PRODESK 600G6 SFF. PLACA DE VÍDEO 
GEFORCE GTX1050 3GB EVGA MODELO 02G-P4-6152-KR GPU GTX 1050. 
 

8 

NOTEBOOK I5, 8GB 1. PROCESSADOR: a. Processador de 64 bits. b. Família móvel com 
litografia máxima de 14nm. c. 4 núcleos físicos. d. Frequência de operação nominal mínima de 1.6Ghz. e. 
Com pelo menos 6 MB de cache. f. Suportar tecnologias de Turbo Boost ou Turbo Core e de 
virtualização. g. Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core I5 -10210u, mas serão 
aceitos outros processadores, de características técnicas diferentes, de performance igual ou superior, 
desde que, sejam do mesmo ano de lançamento ou mais recente, auferidos pelo Passmark versão 10; h. O 
desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; i. É obrigatório informar o modelo do processador ofertado. 
2. PLACA MÃE: a. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua 
especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas mãe de livre comercialização no 
mercado. b. Deverá possuir chip de segurança TPM 2.0 integrado. c. Suportar o uso de duas unidades de 
armazenamento. Seja por uso de unidades de 2,5 polegadas ou M.2. 3. MEMÓRIA a. Memória DDR4 
SDRAM 2.666 MT/s ou superior. b. No mínimo 8GB instalado. 4. PORTAS E INTERFACES a. 
Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectores do tipo 
combo). b. Possuir 3 (três) portas USB no total, sendo, 01 (uma) porta USB 3.1 energizada e, deverá 
possuir, 1 (uma) porta no padrão USB 3.1 Tipo C, com capacidade de transmitir sinal de vídeo e carregar 
o equipamento simultaneamente, permitindo conexão única entre o notebook e as DOCAS compatíveis. 
c. 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI. 5. 
BIOS a. BIOS residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão UEFI. b. Com suporte a plug 
-and -play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser 
obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet. c. Possibilitar a inserção de código de 
identificação do equipamento (número de registro patrimonial), recuperável por software de 
gerenciamento. d. Deverá permitir configurar senhas para, no mínimo, Power-on, unidades de 



 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021                                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021 
 

 
Rua Monte Carmelo, n° 448, Centro – Planura/MG – CEP 38.220-000                        38      

Telefone: 34 34277000 – Site: planura.mg.gov.br                                                        

  
 

armazenamento (HDD Password) e acesso à configuração do equipamento (Setup). e. As atualizações da 
BIOS, quando disponibilizadas, serão no site do fabricante do equipamento. f. Permitir criação de um 
pendrive de recuperação da BIOS. g. Visando as questões de segurança e integridade da BIOS, essa 
deverá estar em conformidade com as normativas NIST 800-147 e NIST-800-88; h. O fabricante deve ser 
registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website 
www.uefi.org/members, estando na categoria "Promoters", de forma a atestar que os seus equipamentos 
estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. 6. ARMAZENAMENTO a. 
Capacidade de armazenamento de 256GB SSD. b. Interface M.2 PCIe NVME ou superior; c. Informar 
Marca/Modelo da unidade ofertada. 7. TELA a. Tamanho mínimo de 14". b. Resolução nativa de 1920 x 
1080 pixels ou superior. c. Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do teclado. d. 
Tratamento antirreflexo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos. 
e. Câmera (tipo webcam) integrada no padrão HD 720p com microfones duplos e com sistema de 
controle físico de privacidade integrado ao gabinete. 8. INTERFACE DE VIDEO a. Possuir 
compatibilidade com DirectX 12 e OpenGL 4.5; b. Possuir 1 (uma) conexão de vídeo externa do tipo 
HDMI; 9. INTERFACE DE REDE a. Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet b. Suporte a PXE e 
Wake-On-Lan. 10. INTERFACE DE REDE SEM FIO: a. Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 
AX (2x2). b. Interface Bluetooh 5.0; 11. MULTIMÍDIA: a. Possuir controladora integrada, com 
conectores de saída e microfone (serão aceitos conectores do tipo combo). b. Possuir alto falantes de 2W 
cada e microfones duplos integrados ao gabinete. c. Controle de mudo e de volume regulável através de 
teclas funcionais do teclado. 12. TECLADO: a. Teclado retro iluminado acoplado ao gabinete no padrão 
ABNT2. b. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste 
por abrasão ou uso prolongado. c. Com proteção contra líquidos. 13. ACESSORIOS: a. Deverá 
acompanhar 01 (uma) mochila para o transporte do equipamento com segurança; b. Mouse ótico USB 
com 1.400dpi; c. Ambos deverão ser da mesma marca do equipamento ofertado; 14. DISPOSITIVO 
APONTADOR: a. Dispositivo apontador sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo 2 
botões; b. Dispositivo apontador do tipo Trackpoint, posicionado no centro do teclado. 15. 
SEGURANÇA: a. Deverá possuir o Leitor Biométrico de impressões digitais; b. Possuir sistema oclusor 
da lente da Webcam integrado. c. Equipamento deverá permitir a colocação de dispositivo antifurto do 
tipo Kensington ou Noble. 16. GABINETE: a. Gabinete deve, em todo ou na tampa do LCD, possuir em 
sua composição, materiais como: alumínio, liga de magnésio, fibra de carbono e/ou vidro. b. Compatível 
com certificações militares MIL-STD-810G; c. Possuir botão liga/desliga. d. Possuir alto falantes e 
microfones integrados ao gabinete. e. Não existir quaisquer adaptações no gabinete destinadas a 
implementar o sistema de trava de segurança Kensington ou Noble. f. Peso máximo do conjunto 
(notebook com bateria instalada) de no máximo 1.850 gramas. 17. ENERGIA a. Fonte de alimentação 
para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com seleção 
automática de tensão. b. Bateria interna com pelo menos 45WHr de capacidade energética; c. 
Equipamento ofertado deverá oferecer suporte a carga rápida da bateria; 18. SISTEMA OPERACIONAL 
a. O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 
Professional 64 bits ou superior, idioma português (Brasil) com a respectiva chave de ativação gravada na 
memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional; b. O 
equipamento deverá ser entregue com o Windows 10 Professional 64 bits instalado. c. O fabricante do 
equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os drivers, BIOS, 
firmwares, imagem de recuperação padrão do Sistema Operacional e manuais para o equipamento 
ofertado, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do 
produto; d. O licitante deverá fornecer pré-instalado, ou disponibilizar via Internet, software que permita 
a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante. 19. GARANTIA a. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 meses, exceto a 
bateria essa, com 12 meses, em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição 
de peças, mão de obra e atendimento on-site, por meio das assistências técnicas credenciadas e 
autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada; b. Os chamados técnicos deverão ser solucionados no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da abertura do chamado; c. Não serão aceitas adaptações 
no equipamento (adição de componentes pelo licitante). Deverá ser comprovado através de declaração do 
fabricante que todo equipamento será integrado em fábrica. Esta exigência visa à procedência e garantia 
total do equipamento pelo FABRICANTE. d. A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover 
assistência técnica em todo território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para 
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; e. Possuir recurso disponibilizado via site do próprio 
FABRICANTE (informar URL para comprovação) que faça a validação e verificação da garantia do 



 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021                                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021 
 

 
Rua Monte Carmelo, n° 448, Centro – Planura/MG – CEP 38.220-000                        39      

Telefone: 34 34277000 – Site: planura.mg.gov.br                                                        

  
 

equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do equipamento; f. Todos os 
drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do 
FABRICANTE do equipamento; g. Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de 
garantia estendido ou modalidade de prestação dos serviços para atendimento on-site e/ou tempos de 
solução, o LICITANTE, deverá apresentar declaração do fabricante informando os respectivos 
códigos/partnumbers destes serviços. h. Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, 
declaração do FABRICANTE comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta 
declaração deverá ser específica para este processo licitatório. 20. CERTIFICAÇÕES a. Deverá ser 
apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica; b. O modelo do 
equipamento, na configuração ofertada, deverá possuir certificado de conformidade contra incidentes 
elétricos e de combustão dos materiais (IEC/EN 60950) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 
61000), comprovado através de certificados ou do relatório de avaliação de conformidade nos moldes da 
portaria 170/2012 vigente do INMETRO; c. Os equipamentos ofertados deverão estar em conformidade 
com as diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); d. O Fabricante do equipamento 
ofertado deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 
comprovado através do respectivo certificado em plena validade; e. O Fabricante do equipamento 
ofertado deve possuir Certificação ISO 9001:2000 em plena validade; f. O modelo, do equipamento 
ofertado, deverá estar listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos compatíveis e certificados 
"HCL" (Hardware Compatibility List) em 
https://partner.microsoft.com/enus/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de compatibilidade do 
equipamento obtidos junto a Microsoft; g. Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do 
equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão 
"DMI" de gerenciamento. O FABRICANTE deverá ser membro na categoria "BOARD". O certificado 
será conferido através de acesso a pagina http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar página impressa 
onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída; h. Comprovação que, 
o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados 
ao uso da linha doméstica; i. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) 
ou superior da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação do 
fabricante do equipamento. j. O fabricante do equipamento, deverá ser membro da RBA (Responsible 
Business Alliance), antiga EICC, ou possuir Certificação válida ISO 45001, para garantia de 
conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus funcionários e 
investimentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da RBA, 
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ ou apresentar o Certificado da ISO 45001 válido. k. 
Deverá ser apresentada certificação Energy Star® 6.0 (ou mais atual), através do site 
www.energystar.gov ou apresentar relatório técnico de ensaios de conformidade de consumo de energia, 
emitido por laboratório de ensaio acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE)do 
Inmetro, de acordo com a norma NBR/ISO IEC 17025; 21. OUTROS RIQUISITOS: a. Todos os 
equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos 
de mesmos modelos e marcas. b. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, 
admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova 
homologação. c. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão 
ser fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). d. Cabos de 
conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136. e. As unidades do equipamento deverão ser 
entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem 
preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem. f. O equipamento (notebook, mouse, fonte e demais componentes) obrigatoriamente 
deverá estar padronizado na cor preta, cinza ou preta/cinza. g. O equipamento deverá, comprovadamente, 
pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. h. Catálogo 
técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com 
as descritas no Edital. Caso os Catálogos Técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverá ser anexado aos mesmos a declaração 
do fabricante, completando estas informações, em Português. i. Não serão aceitos produtos 
descontinuados por seus fabricantes. 22. DOCUMENTAÇÃO: a. 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 
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equipamento ofertado; b. Comprovação que, o (s) produto (s) ofertado (s) pertence (m) à linha 
corporativa. Não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. 23. DA 
EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO: a. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos 
resíduos que serão encaminhados à reciclagem, deverão as embalagens (de plásticos, papelão e outros) do 
equipamento possuir identificação do nível de reciclagem, devendo está estar em conformidade com as 
normas e simbologias da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 24. EQUIPAMENTOS DE 
REFERÊNCIA a. Os modelos referência destinam-se exclusivamente para informar os equipamentos 
mínimos que possuem atendimento às especificações descritas. b. Todos os equipamentos ofertados, 
mesmo que sendo os modelos de referência deverão atender a todas exigências deste Termo de 
Referência. C. REFERÊNCIA 1: DELL LATITUDE 5410 D. REFERÊNCIA 2: LENOVO THINKPAD 
E14 E. REFERÊNCIA 3: HP PROBOOK 640G7. 

9 

NOTEBOOK I7, 8GB 1. PROCESSADOR: a. Processador de 64 bits. b. Família móvel com 
litografia máxima de 14nm. c. 4 núcleos físicos. d. Frequência de operação nominal mínima de 1.6Ghz. e. 
Com pelo menos 6 MB de cache. f. Suportar tecnologias de Turbo Boost ou Turbo Core e de 
virtualização. g. Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core I5 -10210u, mas serão 
aceitos outros processadores, de características técnicas diferentes, de performance igual ou superior, 
desde que, sejam do mesmo ano de lançamento ou mais recente, auferidos pelo Passmark versão 10; h. O 
desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; i. É obrigatório informar o modelo do processador ofertado. 
2. PLACA MÃE: a. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua 
especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas mãe de livre comercialização no 
mercado. b. Deverá possuir chip de segurança TPM 2.0 integrado. c. Suportar o uso de duas unidades de 
armazenamento. Seja por uso de unidades de 2,5 polegadas ou M.2. 3. MEMÓRIA a. Memória DDR4 
SDRAM 2.666 MT/s ou superior. b. No mínimo 8GB instalado. 4. PORTAS E INTERFACES a. 
Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectores do tipo 
combo). b. Possuir 3 (três) portas USB no total, sendo, 01 (uma) porta USB 3.1 energizada e, deverá 
possuir, 1 (uma) porta no padrão USB 3.1 Tipo C, com capacidade de transmitir sinal de vídeo e carregar 
o equipamento simultaneamente, permitindo conexão única entre o notebook e as DOCAS compatíveis. 
c. 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI. 5. 
BIOS a. BIOS residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão UEFI. b. Com suporte a plug 
-and -play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser 
obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet. c. Possibilitar a inserção de código de 
identificação do equipamento (número de registro patrimonial), recuperável por software de 
gerenciamento. d. Deverá permitir configurar senhas para, no mínimo, Power-on, unidades de 
armazenamento (HDD Password) e acesso à configuração do equipamento (Setup). e. As atualizações da 
BIOS, quando disponibilizadas, serão no site do fabricante do equipamento. f. Permitir criação de um 
pendrive de recuperação da BIOS. g. Visando as questões de segurança e integridade da BIOS, essa 
deverá estar em conformidade com as normativas NIST 800-147 e NIST-800-88; h. O fabricante deve ser 
registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website 
www.uefi.org/members, estando na categoria "Promoters", de forma a atestar que os seus equipamentos 
estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. 6. ARMAZENAMENTO a. 
Capacidade de armazenamento de 256GB SSD. b. Interface M.2 PCIe NVME ou superior; c. Informar 
Marca/Modelo da unidade ofertada. 7. TELA a. Tamanho mínimo de 14". b. Resolução nativa de 1920 x 
1080 pixels ou superior. c. Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do teclado. d. 
Tratamento antirreflexo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos. 
e. Câmera (tipo webcam) integrada no padrão HD 720p com microfones duplos e com sistema de 
controle físico de privacidade integrado ao gabinete. 8. INTERFACE DE VIDEO a. Possuir 
compatibilidade com DirectX 12 e OpenGL 4.5; b. Possuir 1 (uma) conexão de vídeo externa do tipo 
HDMI; 9. INTERFACE DE REDE a. Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet b. Suporte a PXE e 
Wake-On-Lan. 10. INTERFACE DE REDE SEM FIO: a. Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 
AX (2x2). b. Interface Bluetooh 5.0; 11. MULTIMÍDIA: a. Possuir controladora integrada, com 
conectores de saída e microfone (serão aceitos conectores do tipo combo). b. Possuir alto falantes de 2W 
cada e microfones duplos integrados ao gabinete. c. Controle de mudo e de volume regulável através de 
teclas funcionais do teclado. 12. TECLADO: a. Teclado retro iluminado acoplado ao gabinete no padrão 
ABNT2. b. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste 
por abrasão ou uso prolongado. c. Com proteção contra líquidos. 13. ACESSORIOS: a. Deverá 
acompanhar 01 (uma) mochila para o transporte do equipamento com segurança; b. Mouse ótico USB 
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com 1.400dpi; c. Ambos deverão ser da mesma marca do equipamento ofertado; 14. DISPOSITIVO 
APONTADOR: a. Dispositivo apontador sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo 2 
botões; b. Dispositivo apontador do tipo Trackpoint, posicionado no centro do teclado. 15. 
SEGURANÇA: a. Deverá possuir o Leitor Biométrico de impressões digitais; b. Possuir sistema oclusor 
da lente da Webcam integrado. c. Equipamento deverá permitir a colocação de dispositivo antifurto do 
tipo Kensington ou Noble. 16. GABINETE: a. Gabinete deve, em todo ou na tampa do LCD, possuir em 
sua composição, materiais como: alumínio, liga de magnésio, fibra de carbono e/ou vidro. b. Compatível 
com certificações militares MIL-STD-810G; c. Possuir botão liga/desliga. d. Possuir alto falantes e 
microfones integrados ao gabinete. e. Não existir quaisquer adaptações no gabinete destinadas a 
implementar o sistema de trava de segurança Kensington ou Noble. f. Peso máximo do conjunto 
(notebook com bateria instalada) de no máximo 1.850 gramas. 17. ENERGIA a. Fonte de alimentação 
para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com seleção 
automática de tensão. b. Bateria interna com pelo menos 45WHr de capacidade energética; c. 
Equipamento ofertado deverá oferecer suporte a carga rápida da bateria; 18. SISTEMA OPERACIONAL 
a. O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 
Professional 64 bits ou superior, idioma português (Brasil) com a respectiva chave de ativação gravada na 
memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional; b. O 
equipamento deverá ser entregue com o Windows 10 Professional 64 bits instalado. c. O fabricante do 
equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os drivers, BIOS, 
firmwares, imagem de recuperação padrão do Sistema Operacional e manuais para o equipamento 
ofertado, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do 
produto; d. O licitante deverá fornecer pré-instalado, ou disponibilizar via Internet, software que permita 
a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante. 19. GARANTIA a. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 meses, exceto a 
bateria essa, com 12 meses, em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição 
de peças, mão de obra e atendimento on-site, por meio das assistências técnicas credenciadas e 
autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada; b. Os chamados técnicos deverão ser solucionados no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da abertura do chamado; c. Não serão aceitas adaptações 
no equipamento (adição de componentes pelo licitante). Deverá ser comprovado através de declaração do 
fabricante que todo equipamento será integrado em fábrica. Esta exigência visa à procedência e garantia 
total do equipamento pelo FABRICANTE. d. A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover 
assistência técnica em todo território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para 
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; e. Possuir recurso disponibilizado via site do próprio 
FABRICANTE (informar URL para comprovação) que faça a validação e verificação da garantia do 
equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do equipamento; f. Todos os 
drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no website do 
FABRICANTE do equipamento; g. Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de 
garantia estendido ou modalidade de prestação dos serviços para atendimento on-site e/ou tempos de 
solução, o LICITANTE, deverá apresentar declaração do fabricante informando os respectivos 
códigos/partnumbers destes serviços. h. Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, 
declaração do FABRICANTE comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta 
declaração deverá ser específica para este processo licitatório. 20. CERTIFICAÇÕES a. Deverá ser 
apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica; b. O modelo do 
equipamento, na configuração ofertada, deverá possuir certificado de conformidade contra incidentes 
elétricos e de combustão dos materiais (IEC/EN 60950) e de compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 
61000), comprovado através de certificados ou do relatório de avaliação de conformidade nos moldes da 
portaria 170/2012 vigente do INMETRO; c. Os equipamentos ofertados deverão estar em conformidade 
com as diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); d. O Fabricante do equipamento 
ofertado deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 
comprovado através do respectivo certificado em plena validade; e. O Fabricante do equipamento 
ofertado deve possuir Certificação ISO 9001:2000 em plena validade; f. O modelo, do equipamento 
ofertado, deverá estar listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos compatíveis e certificados 
"HCL" (Hardware Compatibility List) em 
https://partner.microsoft.com/enus/dashboard/hardware/search/cpl ou, certificados de compatibilidade do 
equipamento obtidos junto a Microsoft; g. Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do 
equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão 
"DMI" de gerenciamento. O FABRICANTE deverá ser membro na categoria "BOARD". O certificado 
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será conferido através de acesso a pagina http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar página impressa 
onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída; h. Comprovação que, 
o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados 
ao uso da linha doméstica; i. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) 
ou superior da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação do 
fabricante do equipamento. j. O fabricante do equipamento, deverá ser membro da RBA (Responsible 
Business Alliance), antiga EICC, ou possuir Certificação válida ISO 45001, para garantia de 
conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus funcionários e 
investimentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da RBA, 
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ ou apresentar o Certificado da ISO 45001 válido. k. 
Deverá ser apresentada certificação Energy Star® 6.0 (ou mais atual), através do site 
www.energystar.gov ou apresentar relatório técnico de ensaios de conformidade de consumo de energia, 
emitido por laboratório de ensaio acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE)do 
Inmetro, de acordo com a norma NBR/ISO IEC 17025; 21. OUTROS RIQUISITOS: a. Todos os 
equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos 
de mesmos modelos e marcas. b. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, 
admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova 
homologação. c. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão 
ser fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). d. Cabos de 
conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136. e. As unidades do equipamento deverão ser 
entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem 
preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem. f. O equipamento (notebook, mouse, fonte e demais componentes) obrigatoriamente 
deverá estar padronizado na cor preta, cinza ou preta/cinza. g. O equipamento deverá, comprovadamente, 
pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. h. Catálogo 
técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com 
as descritas no Edital. Caso os Catálogos Técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência 
técnica em relação aos descritivos do Edital e seus Anexos, deverá ser anexado aos mesmos a declaração 
do fabricante, completando estas informações, em Português. i. Não serão aceitos produtos 
descontinuados por seus fabricantes. 22. DOCUMENTAÇÃO: a. 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; b. Comprovação que, o (s) produto (s) ofertado (s) pertence (m) à linha 
corporativa. Não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. 23. DA 
EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO: a. A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos 
resíduos que serão encaminhados à reciclagem, deverão as embalagens (de plásticos, papelão e outros) do 
equipamento possuir identificação do nível de reciclagem, devendo está estar em conformidade com as 
normas e simbologias da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 24. EQUIPAMENTOS DE 
REFERÊNCIA a. Os modelos referência destinam-se exclusivamente para informar os equipamentos 
mínimos que possuem atendimento às especificações descritas. b. Todos os equipamentos ofertados, 
mesmo que sendo os modelos de referência deverão atender a todas exigências deste Termo de 
Referência. c. REFERÊNCIA 1: DELL LATITUDE 5410 D. REFERÊNCIA 2: LENOVO THINKPAD 
E14 E. REFERÊNCIA 3: HP PROBOOK 640G7 
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ANEXO IV 

  

DECLARAÇÃO QUE SUBMETE ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

  
  
                    A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________, com sede no endereço sito à ______________________, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a). ___________________, (qualificação), DECLARA para os devidos fins que conhece o presente 
Edital, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, está de acordo, se submete a 
todas as exigências nele contidas e que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de cada um dos 
documentos apresentados.  

 
          ____________, ___ de ______________ de 2021. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: 

 EMITIR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU APOR 
CARIMBO DA MESMA.  

 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO V 

  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO INSALUBRE E 
NOTURNO. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

 
             

A empresa (identificação completa da licitante), por intermédio de seu representante legal (nome e 

identificação completa) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprego pessoa menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e não emprego pessoa menor de 16 (dezesseis) anos. 

 (Obs.: Se for o caso, emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz).  
 
 

_________________, ___ de ______________ de 2021. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: EMITIR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU APOR CARIMBO 
DA MESMA.  
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ANEXO VI 

  

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

VALIDADE: ________ 

 
O MUNICÍPIO DE PLANURA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Monte 
Carmelo, nº 448, Centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 18.449.157/0001-64, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO LUIZ BOTELHO, brasileiro, solteiro, engenheiro 
agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 452.727.606-97, portador da cédula de identidade sob o nº 15573395 
SSP/SP residente e domiciliado nesta cidade de Planura, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PLANURA/MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 11.642.955/0001-69, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. ANDRÉ LUIZ DE MORAIS PARULA, brasileiro, 
solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 405046996 SSP/SP e CPF nº 063.907.026-47 residente e 
domiciliado nesta cidade de Planura, e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 15.635.509/0001-88, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Sra. DIVA PAULA RODRIGUES, 
brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-4.093.520 SSP/MG e CPF nº 743.396.306-59 
residente e domiciliada nesta cidade de Planura, denominados CONTRATANTES, e a empresa 
______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________, Inscrição Estadual nº. 
_______________, com sede na _______________________, representada pelo Sr. 
__________________________________________________ neste ato denominada 
CONTRATADA/FORNECEDOR, decorrente de licitação PROCESSO Nº 047/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, Nº. 027/2021, RESOLVEM REGISTRAR PREÇOS para 
eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Edital de Licitação, que passa a 
fazer parte integrante desta, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

I– Refere-se ao registro de preços à aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender as 
eventuais e futuras necessidades das secretarias municipais, conforme descrito no nexo III do edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses. 
II- Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o 
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos 
referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
registradas. 
III- Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe 
foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às 
suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
IV- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos 
os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL 

I- O valor global do presente contrato é de R$ _______ (______________), no qual já estão incluídas todas as 
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA. 
II- Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos 
seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 027/2021; 
III- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto Municipal nº 
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079/2011, de 05 de setembro de 2011 que institui o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas 
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 027/2021 que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso. 
IV- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão 
Presencial nº 027/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
V- Caso haja algum impedimento no fornecimento, dentre outros, por parte do primeiro colocado do item, fica 
facultado à PREFEITURA comprar do segundo colocado, na forma da legislação vigente, conforme os autos 
do Pregão Presencial nº. 027/2021. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

I- O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, de acordo com cada cronograma 
e em local a ser indicado pela Secretaria Requisitante. 
II- Executado o contrato, o objeto será recebido na forma prevista no artigo 73, inciso II da Lei nº. 8.666/93. 
III- O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a 
ética profissional, pela sua perfeita execução e dar-se à, se satisfeitas as seguintes condições:  

a) no prazo e horário de entrega prevista neste Edital. 
b) de acordo com as especificações.   

IV- O recebimento definitivo dar-se-á após a:  
a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos.  
b) verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste Edital e/ou OF.  

V- Satisfeitas as exigências de entrega, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser 
substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal.  
VI- Caso insatisfatório as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias, quando serão 
realizadas novamente as verificações antes referidas.  
VII- Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atraso na entrega 
e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.  
VIII- Constatado algum vício ou defeito a contratada terá o prazo de 02 (dois) dias corridos para corrigir, a 
partir do recebimento da notificação do vício ou defeito. 
IX- Em caso de ser impossível a correção dos vícios ou defeitos no prazo estipulado no item 12.8, a contratada 
deverá apresentar justificativa por escrito, elucidando as razões da impossibilidade de se cumprir no prazo. 
X- O Município de Planura, através de representante, exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
XI- As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Planura em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do 
contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

I- Os valores constantes do registro de preços poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com 
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos valores registrados, na forma do art. 65, II “d” da 
Lei 8.666/93; 
II- As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos dos preços registrados. 
III- O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do contrato 
(Ata de Registro de Preços). 
IV- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, limitados a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor global atualizado do contrato celebrado. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

I - As despesas, decorrentes da execução dos serviços, objeto deste contrato, ocorrerão à conta da Dotação 
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Orçamentária: RELATIVAS AO ORÇAMENTO VIGENTE NO ANO DE 2021. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I- O pagamento será efetuado em conta corrente da licitante, em 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação do documento fiscal correspondente devidamente 
atestado pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

I.I- O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

II- O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação, deverá 
ser o mesmo do estabelecimento da licitante que emitirá a Fatura/Nota fiscal.  
III - A contratada deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com a OF e CNPJ informado pela contratante.  
VI- Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta dos recursos da 
dotação orçamentária conforme descriminada neste Edital. 
V- Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
VI- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 
VII- No caso de eventuais erros nos documentos apresentados pela contratada, estes serão a ela devolvidos 
para verificação, contando-se novo prazo, para análise, aprovação e pagamento, a partir da data de sua 
reapresentação. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

I- A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, bem como o 
atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 
permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

I.I- Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
I.II- Multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
I.III- Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Planura; 
I.IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não 

superior a 05 (cinco) anos. 
II- A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso 
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, nos 
seguintes casos: 

II.I- Recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do 
valor total do objeto; 

II.II- Recusa em entregar o objeto do contrato, multa de 10% (dez por cento) do valor global do 
contrato; 

II.III- Por atraso na entrega do equipamento, multa diária de 0,5 % (meio por cento), calculada sobre o 
total da medição, sendo aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para a entrega; 
III- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato. 
IV- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, sendo concedida o contraditório e ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I- Constituem responsabilidades das partes: 
I.I- CONTRATANTE: 

d) Acompanhar e fiscalizar através de preposto designado pelos setores, o objeto deste Contrato. O 
representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A fiscalização do CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de responsabilidades pela execução dos serviços contratados. 
e) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, objeto desta licitação, de forma parcial ou total, mediante 
pagamento único e exclusivo dos equipamentos entregues e serviços executados. 
f) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no Contrato. 
g) A Prefeitura Municipal de Planura se reserva o direito de inspecionar o objeto podendo recusá-lo ou 
solicitar substituição. 

I.II- CONTRATADA: 
a) responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais decorrentes da execução do 
contrato. 
c) assegurar durante a entrega e instalação do objeto deste contrato até seu recebimento definitivo, a 
proteção e conservação do mesmo. 
d) Por ocasião da entrega, os bens serão conferidos e, se verificadas irregularidades, serão devolvidos à 
empresa contratada, que terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para substituí-los; 
e) Garantir a qualidade dos equipamentos pelo período mínimo de 12 meses; 
f) Durante o período de garantia, fica a contratada, responsável por substituir os produtos e equipamentos 
por outro igual ou prestar as devidas manutenções e reparos necessários no prazo de até 07 (sete dias) 
corridos, quando for o caso; Quando o prazo para manutenção e reparos for maior que 05 (cinco) dias 
corridos, deverá a contratada substituir os equipamentos por outros iguais, em forma de comodato, até que 
os equipamentos em manutenção sejam devolvidos, não acarretando nenhum custo a contratante. O prazo 
para manutenção com prazo estendido não poderá ser superior a 30 dias. 
g) manter à frente da entrega, pessoa qualificada, para representá-la juntamente à fiscalização. 
h) Fornecer catálogo ou prestar quaisquer informações quando solicitadas pela contratante.  
i) Quando solicitado pela contratante, a contratada ficará responsável pelo treinamento e capacitação básica 
para os servidores responsáveis pela operação dos equipamentos; 
j) Além dos direitos e obrigações das partes estabelecidas neste contrato, constituem obrigações específicas 
da CONTRATADA: 
l) Quanto as solicitações de informações à contratante, a contratada deverá encaminha por escrito, tendo a 
contratante o prazo de até 03 (três) dias úteis para responder;  
m) Prestar as manutenções e reparos necessários durante o período de garantia, quando o problema 
apresentado provier de falhas de fabricação, instalação e qualidade, sempre que solicitado pela contratante, 
ficando a contratada responsável por todas as despesas necessárias para realizar a manutenção, devendo 
substituir o equipamento que for para manutenção, por outro equivalente em forma de comodato, conforme 
o item f); 
n) Cumprir todas as normas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a legislação em vigor. 
o) Apresentar amostra física dos produtos, sempre que solicitado pela contratante. 
p) Fornecer os equipamentos e serviços em total conformidade com o disposto no Termo de Referência do 
Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

I- A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste 
Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. Constituem motivos para a rescisão deste 
Contrato: 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) O atraso injustificado no início dos serviços; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega 

dos serviços nos prazos estipulados; 
d) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
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e) O desatendimento das determinações regulares do representante do CONTRATANTE designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços; 
g) Razões de interesse do Serviço Público; 
h) A supressão dos serviços por parte do CONTRATANTE acarretando modificação do valor inicial do 

contrato; 
i) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo independente do pagamento obrigatório 
de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações, imobilizações e 
outras previstas, asseguradas das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 

II- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. Sendo notificada por AR-CORREIOS, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias. 
III- A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinado por ato escrito unilateral do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a X 
desta cláusula; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 

c) Judicial nos termos da legislação processual. 
IV- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do 
Prefeito. 
V- Nos casos dos incisos VII e X desta Cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, este será ressarcido 
dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão; 
b) Pagamento do custo de desmobilização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

I- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
I.I- Pela Administração, quando: 

I.I.I- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
I.I.II- a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 
I.I.III- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 

critério da Administração; 
I.I.IV- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços, se assim for decidido pela Administração; 
I.I.V- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
I.I.VI- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
I.I.VII- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração da presente Ata de Registro de Preços; 

I.I.VII.I- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
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I.II- Pelas detentoras, quando: 
I.II.I- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências 

desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94. 

I.II.II- a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 
08, caso não aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

12.1. O fornecedor (contratada) garantirá a qualidade do(s) item(ns) pelo período de validade, atestado pelo 
fabricante, a contar da data da entrega à Prefeitura, ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido 
por lei, pelo próprio fornecedor (Detentor da Ata) ou por indicação nas condições específicas do objeto. Ao(s) 
item(ns) registrado(s) que não constar a validade atestada pelo fabricante, o fornecedor garantirá sua qualidade, 
pelo período mínimo de 12 (doze) meses à contar da data de entrega do(s) produto(s).  

12.1.1. Para os itens 2, 3, 8 e 9, a garantia será diferenciada dos demais itens, observando em suas 
descrições (Anexo III-A) quanto ao prazo de garantia. 

12.2. A licitante declarada como vencedora do lote que possua equipamentos eletro/eletrônicos, deverá 
apresentar quando solicitado pelo pregoeiro e/ou secretaria solicitante, relação de assistência técnica autorizada 
pelo fabricante, na região sudeste do país. Qualquer custo que venha a surgir, referente a reparos e consertos 
dos produtos, dentro do prazo de garantia, será de total responsabilidade da licitante contratada, inclusive 
custos com, reparos e consertos, mão de obra, peças de reposição, carga, transporte e descarga e demais custos 
que venham a surgir. 
12.3. A licitante deverá atender o chamado, para reparo e/ou conserto, em até 02 (dois) dias úteis, sendo que o 
produto que fizer necessário prazo superior a 05 (cinco) dias para realizar o reparo e/ou conserto, e caso a falta 
deste promova prejuízos à contratante, deverá a licitante substituir o produto por outro igual ou semelhante, em 
forma de comodato, até a devolução do produto em perfeito funcionamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  

13.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato fica eleito o Fórum da Comarca de Frutal/MG. 
 

Por estarem justas e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na 
presença das testemunhas abaixo.      

    Planura/MG, ___ de ______________ de 2021. 
 
 

ANTONIO LUIZ BOTELHO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

DIVA PAULA RODRIGUES 
Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Social e Promoção da Cidadania 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE MORAIS PARULA 
Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 
(NOME DA EMPRESA) 

(Nome do Representante Legal) 
Sócio - CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
01-                                                         02- 
Nome:                                                   Nome: 
CPF:                                                      CPF: 
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ANEXO VII 

  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

  
  
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a). _______________________________, portador da Carteira de Identidade 
nº. __________________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA, sob as penas da Lei que 
cumpre plenamente os requisitos para configuração com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 

 
          ___________, ___ de ______________ de 2021. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
(Assinatura do Representante legal da Empresa) 

Nome por Extenso 
Identidade/CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
OBS.: 

 EMITIR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU APOR 
CARIMBO DA MESMA; 

 SOMENTE PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 
 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VIII 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À SUA 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _______________________________, portador da 
Carteira de Identidade nº. _____________________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA, 
fins do disposto no disposto no § 2º do artigo 32 da Lei 8.666, de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com 
a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada idônea pelo Poder Público, de 
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, 
sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na 
presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.  
Por ser verdade firmo e assino o presente. 

 
 
 

          ___________, ___ de ______________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
(Assinatura do Representante legal da Empresa) 

Nome por Extenso 
Identidade/CPF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.:  

 EMITIR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU APOR 
CARIMBO DA MESMA; 

 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES. 
 


