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EDITAL N.º 45/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 

RETIFICADO 

 

O Município de Agudo, por intermédio da Secretaria de Administração e Gestão, mediante Pregoeira, designada por 

Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 

MENOR PREÇO UNITÁRIO, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, de conformidade com as disposições 

da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 40/2020, de 06 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123 

de 14/12/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir 

estabelecidas. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 25 de outubro de 2021 

08 de dezembro de 2021, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito 

no item 1.1., até às 08h59min do mesmo dia. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data 

acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 

independentemente de nova comunicação. 

1.4. O modo de disputa será o aberto e fechado, conforme art. 36 do Decreto Municipal nº 40, de 06 de abril de 

2020. 

1.5. O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, e no art. 14 do 

Decreto Municipal nº 40, de 06 de abril de 2020, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do 

envio de lances. 

 

2. OBJETO 

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de informática, para equipar os laboratórios de informática 

das escolas, secretarias de escolas, disponibilizar equipamentos para os professores da rede municipal de ensino e para 

todas as Secretarias Municipais, conforme as características mínimas, descritas no Termo de Referência - Anexo I, deste 

edital. 

  

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e 

senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e 

instruções para a sua correta utilização. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no 

certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 

verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 

sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e 

horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste Edital, e poderão ser retirados ou 

substituídos até a abertura da sessão pública. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, bem como anexar estas declarações no sistema, 

sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do 

edital, como condição de participação; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de 

consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 10 e 12, deste edital. 

4.3. As empresas licitantes deverão anexar sua proposta ajustada aos lances, no prazo de até 02 (duas) horas após a 

divulgação dos vencedores, podendo este prazo, ser prorrogado a critério da pregoeira. 

4.4. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pela 

pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação. 

 

5. PROPOSTA 

5.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, 

estabelecida no preâmbulo desse edital. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa do produto 

ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, valor unitário e total do item, englobando a 

tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas. 

a.1) A proposta de preços poderá estar acompanhada da ficha técnica de cada item cotado, fornecida pelo 

fabricante ou revendedor, podendo ser gerada eletronicamente, com identificação do item a que se refere, que 

comprove as especificações mínimas exigida neste edital. 

a.1.1) A apresentação da ficha técnica facilitará e agilizará o trabalho da Pregoeira e de sua Equipe de 

Apoio no que se refere à conferência das especificações técnicas dos equipamentos ofertados. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual 

os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios 

ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

  6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o 

procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

6.1.2. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

6.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

           

6.1.4. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

6.1.5. REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943.  

 

  6.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, com a indicação do n.° do Livro Diário, 
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número de registro na Junta Comercial (ou em órgão equivalente), e numeração das folhas onde se encontram os 

lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela 

aplicação da seguinte fórmula, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação de laudo técnico assinado por 

contador responsável: 

 

LIQUIDEZ CORRENTE:  __AC_  = índice mínimo: 1,00 

                                              PC 

 

LIQUIDEZ GERAL:  _AC + ARLP_ = índice mínimo: 1,00 

                                      PC + PELP 

                                            

SOLVÊNCIA GERAL: _____AT____  = índice mínimo: 1,00     

                                       PC + PELP                    

 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; 

AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido”. 
 

Observação: Licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em 

substituição ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) a Receita Federal do 

Brasil. 

        
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo 

não superior a 90 (noventa) dias da data da emissão do mesmo.   

 

 6.1.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

haver a licitante fornecido, com bom desempenho, objeto compatível com o desta licitação em características, prazo e 

quantidade;  

 a.1) Em relação à quantidade, será exigido o mínimo de 50% do quantitativo previsto para cada item ofertado. 

  b) A proponente deverá declarar que os equipamentos a serem fornecidos estarão cobertos por garantia do 

fabricante, nos termos do Edital (período de vigência, local de prestação do serviço, informando ainda nome da empresa, 

CNPJ, endereço, fone e email).  

 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave 

e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e 

senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema 

ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital. 

7.3. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na 

internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

8.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão 

tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

8.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

8.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 
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8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as 

seguintes regras: 

8.6.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 

8.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. 

 

9. MODO DE DISPUTA 

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras constantes no item 8. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 15 (quinze) minutos, improrrogáveis. 

9.3. Encerrado o prazo do item 9.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 

transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 

encerrada. 

9.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 9.3, o sistema abrirá a oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.4, os autores dos melhores 

lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em 

até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

9.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.4 e 9.5, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de 

vantajosidade. 

9.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.4 e 9.5, haverá o reinício da etapa 

fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto 

no item 9.6. 

9.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 

habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, 

nos termos do disposto no item 9.7. 

9.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da 

sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

9.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias 

que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 4.2.2 deste Edital; 

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 

valor. 

10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 

(cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor 

preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea a deste item. 

10.1.3. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 

apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, 

da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o 

caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da 

aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pela pregoeira, 

deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital. 

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 6, enviados nos termos do item 4.1, serão examinados pela 

pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

12.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 4.2.2 

deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação 

condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

12.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para 

habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, 

oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

13. RECURSO 

13.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão 

manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência 

do direito de recurso. 

13.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 

a interposição das razões do recurso, também via sistema, 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. 

13.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que 

neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 

objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído 

à autoridade superior e propor a homologação. 

 

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 02 (dois) dias úteis, para assinar o 

Contrato.  

15.2. O prazo de que trata o item 15.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

15.3. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, 

respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata, sem prejuízo da aplicação das sanções. 

 

16. DA GARANTIAS DO CONTRATO  E DOS EQUIPAMENTOS 

 16.1. NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, A 

CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS FORMAS PREVISTAS NO ART. 56, § 1º E 

§ 3º DA LEI FEDERAL 8.666/93, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR 

TOTAL DO CONTRATO.    
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 16.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir com o término 

do contrato, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia 

notificação; 

16.2.1. A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em 

decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de 

quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato. 

16.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas 

as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente. 

 16.4. Deverá ser fornecida garantia para os itens 1 ao 3, on site, junto ao fabricante, que atenda aos seguintes 

critérios:  

 16.4.1. Prazo de garantia mínima: 36 (trinta e seis) meses, a contar do registro da aquisição da garantia junto ao 

fabricante, em nome da Prefeitura Municipal de Agudo. 

 16.4.2. O prazo de garantia da bateria do notebook será de no mínimo 12 (doze) meses.  

 16.4.3. Local de prestação da garantia: Os produtos deverão possuir assistência técnica autorizada no Estado do 

Rio Grande do Sul. Caso algum item não possua assistência autorizada neste estado, este deverá ser indicado, junto com a 

informação do estado mais próximo que poderá ser encontrado o seu suporte técnico, informando ainda nome da empresa, 

CNPJ, endereço, fone e email.   

 16.4.4. O período de garantia deve iniciar somente após ser emitido o Termo de Recebimento formal dos 

equipamentos, pela Prefeitura Municipal de Agudo.  

 16.4.5. Durante o período de garantia, o fabricante deverá oferecer suporte telefônico em português, gratuito 

(“0800”), para:  

• Hardware, de forma a sanar as dúvidas relacionadas aos equipamentos a serem fornecidos;  

• Gerenciamento de Hardware, de forma a sanar as dúvidas relacionadas aos softwares de gerenciamento de hardware que 

acompanham os equipamentos;  

• O fabricante deverá dispor de Web site para verificação da configuração original do equipamento integrada em fábrica e 

do período de garantia de fábrica solicitado.  

 16.4.6. A configuração de hardware não poderá ser alterada pelo fornecedor. A máquina entregue deverá ser a 

mesma que saiu da fábrica.  

Justificativa: Para que a garantia de fábrica não seja perdida.  

 16.5. Todos os demais equipamentos itens 04 ao 17, deverão ter garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega dos mesmos. 

16.6. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas 

referentes ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

16.7. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

16.8. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

   

17. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
17.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância com a proposta de 

preços; 

17.2. Manter, durante toda a execução do prazo de entrega, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

17.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidade cometida na execução do objeto; 

17.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 

correrão por conta exclusiva do objeto ofertado. 

 

17. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

17.1. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do 

contrato, junto a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 

17.2. Todos os equipamentos deverão ter garantia total de no mínimo 01 (hum) ano, a contar da data de entrega 

dos mesmos. 

17.3. Os produtos deverão possuir assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul. Caso algum 

item não possua assistência autorizada neste estado, este deverá ser indicado, junto com a informação do estado mais 

próximo que poderá ser encontrado o seu suporte técnico.   
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17.4. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas 

referentes ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

17.5. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

17.6. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

18. DO PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA  

18.1. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da 

assinatura do contrato, junto a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de 

frete e descarga. 

 18.2. Na entrega, a proponente deverá apresentar comprovação de que os equipamentos estão cobertos por garantia 

do fabricante, nos termos deste Edital (período de vigência, local de prestação do serviço, informando ainda nome da 

empresa, CNPJ, endereço, fone e email). 

Justificativa: Caso o fornecedor deixar o mercado, por uma razão qualquer, o equipamento continuará sob garantia do 

fabricante. 

 18.3. Documentação, deverá ser fornecida, ou disponibilizada no site do fabricante, documentação técnica, em 

português ou inglês, referente à instalação, operação e manutenção dos equipamentos. 

 18.4. Deverá ser fornecida, ou disponibilizada no site do fabricante, documentação técnica, em português ou 

inglês, referente à instalação e operação do software que acompanhar o produto.  

 18.4.1. Caso os catálogos técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência técnica em relação aos 

descritivos do Edital e seus Anexos, deverá ser anexada aos mesmos a declaração do fabricante, em português, 

completando estas informações. 

  18.5. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas 

referentes ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

18.6. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

18.7. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

 

 

 Secretaria de Educação e Desporto 

Despesa Recurso 

9129 020 

9130 020 

2601 020 

5677 020 

9131 020 

9037 020 

2609 020 

5106 020 

8463 020 

Gabinete do Prefeito 9118  001 

Administração e Gestão 2567 001 

9098 001 

9133 001 

Fazenda 2575 001 

9134 001 

 

Saúde 

7664 4090 

2585 4500 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 2700 001 

9136 001 

Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo 2676 001 

9113 

9114 

001 

001 
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Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 2715 

9046 

001 

001 

Desenvolvimento Social e Habitação 2645 

 

1108 

 

 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 20.1. O pagamento dos materiais e equipamentos permanentes, será efetuado após sua entrega total, sendo que o 

pagamento será efetuado em uma única parcela, através da assinatura do Contrato e Emissão da Nota de Empenho, 

mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias 

úteis.  

 20.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) 

ao mês de juros.  

 20.3. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

21. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 21.1. O recebimento dos materiais e equipamentos será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto, através 

dos servidores Leandro Everson Friedrich, Náder Aguilar Flebbe, Vagner Augusto Müller e Catiusca Granado Fontanari, 

na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 21.2. A fiscalização dos materiais e equipamentos entregues será efetuada pelos servidores Leandro Everson 

Friedrich, Náder Aguilar Flebbe, Vagner Augusto Müller e Catiusca Granado Fontanari  

 21.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, 

as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

c) executar a entrega dos produtos com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

d) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitado pelo Contratante, será aplicada a 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

e) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 02 (dois) dias úteis, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado da Ata; 

g) inexecução total do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 

anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução do objeto: declaração de inidoneidade cumulada 

com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 20 % sobre o 

valor atualizado do Contrato. 

22.2. As penalidades serão registradas no cadastro da licitante vencedora, conforme o caso. 

22.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

22.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.        

 

23. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

23.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser 

enviados à pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte 

endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico 

da Administração www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

24. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
24.1. À EMPRESA VENCEDORA caberá: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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24.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a LICITANTE; 

24.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho 

dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da LICITANTE; 

24.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à obra, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

23.1.4. assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta 

licitação. 

24.2. A inadimplência da EMPRESA VENCEDORA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 

Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à LICITANTE, nem poderá onerar o objeto desta 

contratação, razão pela qual a EMPRESA VENCEDORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, para com a LICITANTE. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo 

artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

25.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

25.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

25.4. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, 

diligências destinadas a esclarecer, ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

25.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, 

sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

25.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor. 

25.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA. 

25.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data 

mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 

independentemente de nova comunicação. 

25.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do  Contrato 

dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

25.10.  Integra este Edital de Pregão Eletrônico: 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Minuta de Contrato.                                                                                                       

 Agudo/RS, 23 de novembro de 2021. 

 

 

 

                                                                                                               LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                               Prefeito Municipal  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- Objeto: 

  Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de informática, para equipar os laboratórios de informática 

das escolas, secretarias de escolas, disponibilizar equipamentos para os professores da rede municipal de ensino e para todas as 

Secretarias Municipais, conforme as características mínimas, descritas abaixo: 

 

Item  
Cód. 

LC 

Quant. 

/ 

Unid. 

Descrição do Produto 
 Valor  

Unitário 

Valor 

Total 

01 25162 
19 

Unid. 

DESKTOP CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso, não 

sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. Apresentar declaração do 

fabricante juntamente com a proposta, com emissão não superior a 30 dias. 

Processador 

Deverá possuir 4 núcleos físicos, frequência base de 3.6 Ghz, com características e 

desempenho equivalente ou superior ao índice de 6.600 pontos registrado PassMark - 

CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

Memória 

Deverá possuir 8GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. 

Unidade de Armazenamento 

Deverá estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade 

mínima de 240GB, do próprio fabricante ou homologado para o equipamento, 

apresentar part number juntamente a proposta. 

Placa Principal  

A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de 

OEM ou customizadas. Deverá possuir 2 (dois) slots para expansão de placas do tipo 

PCIe x1 e PCIe x16 e 2 (dois) para memória, permitindo a expansão para 32GB. 

Deverá possuir 4 (quatro) interfaces USB 2.0 e 4 (quatro) interfaces USB 3.1 nativas, 

sendo 4 (quatro) na parte frontal do gabinete, não será aceito o uso de adaptadores 

para atender esta exigência. Deverá possuir segurança integrada do tipo fTPM para 

criptografia de dados. Deverá possuir saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo VGA e 1 

(um) do tipo HDMI ou Display Port. Deverá possuir rede LAN 10/100/1000 Mbits 

conector RJ45 e interface de áudio integrados. 

BIOS 

Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de 

copyright, em português, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou 

customizadas. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site 

do fabricante do computador. Apresentar comprovação juntamente com a proposta. 

Alimentação 

Fonte de alimentação com seleção automática de tensão de entrada de 100 / 240 volts, 

com eficiência comprovada de 87% e certificação 80 plus Gold. 

Sistema Operacional 

Deverá vir instalado em fábrica o sistema operacional Windows 10 Professional 64 

bits OEM, com licença de ativação através da BIOS e partição especifica para 

recuperação. 

Periféricos 
Teclado padrão ABNT-2 e Mouse óptico com conectores USB, da mesma marca e 

fabricante do computador. Não serão aceitas soluções em regime de OEM. 

Monitor 

Tipo LED DE NO MÍNIMO 21", e com ângulos de visualização amplos de 178 graus.  

resolução Full HD de 1920 x 1080. 

taxa de contraste dinâmico de 1M:1. 

ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. 

portas HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. 

padrão VESA ou PIVOT de 100 mm e alimentação: entrada 220V OU bivolt.  

 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

11 

 

O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. 

Garantia 

Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante do computador, por um 

período de 36 (trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com 

mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte para reposição e reparo de 

peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de 

atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar 

tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 

problema. Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de 

componentes por empresas não autorizadas pelo fabricante, esta exigência visa à 

procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar declaração do 

fabricante juntamente com a proposta. 

O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares 

originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente. 

Comprovações Técnicas 

O fabricante do equipamento deverá ser registrado na "MembershipList" do 

UnifiedExtensible 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. 

O computador ofertado deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY 

STAR. 

O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop 

Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na 

categoria BOARD ou CIM Participatory. 

A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, 

comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e 

garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa 

onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. 

Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as 

características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas 

no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta. 

Marca/ Modelo: 

 

02   25163 
231 

Unid. 

NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e estar 

em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico, 

apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não 

superior a 30 dias. 

Processador 

Deverá possuir 2 núcleos físicos, frequência base de 1.2Ghz, com características e 

desempenho equivalente ou superior ao índice de 5.000 pontos registrado PassMark - 

CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

Memória 

Deverá possuir 4GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. 

Unidade de Armazenamento 

Deverá estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade 

mínima de 120GB do próprio fabricante do computador ou homologada pelo mesmo, 

devendo ser apresentado o part number destes componentes na proposta; 

Placa Principal  
A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de 

OEM ou customizadas. Chipset desenvolvido para o mercado móvel, integrado ao 

processador em uma única pastilha, tipo SOC (System on Chip). Deverá possuir 2 

(dois) slots ou 01 (uma) memória soldada mais 01 (um) slot  para expansão de 

memória, permitindo a expansão para 16GB. 

 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Deverá possuir conectividade cabeada no padrão gigabit, sem fio no padrão 802.11ac 

1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa mãe. 

Deverá possuir uma saída para conexão de vídeo no padrão Display Port ou HDMI, 

não sendo aceita soluções através de adaptadores. 

Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartões ou 

uma porta USB 2.0 ou ainda Tipo C. 

Deverá possuir segurança integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. 

BIOS 

Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de 

copyright em português, em conformidade com as especificações UEFI 2.1, 

comprovada através da nomeação do fabricante no site http://www.uefi.org/members, 

na categoria promoters. As atualizações, quando necessárias, devem ser 

disponibilizadas no site do fabricante do computador.  

Tela 

Deverá possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolução de 1366 x 

768 ou superior.  

Multimídia 
Deverá possuir controle de volume e alto-falantes de som estéreo 16bits incorporado à 

placa mãe. Deverá possuir conector (es) de entrada e saída de áudio, microfone, e 

webcam integrada ao gabinete. 

Teclado 

Deverá estar em conformidade com o padrão ABNT-2 padrão português BR. 

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar 

desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

Dispositivo apontador 

Sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo 2 botões, ou botões 

integrados sensíveis a pressão. 

Fonte de Alimentação 

Bivolt automática e bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion) de 3 (três) células, 

suportando autonomia de até 12 horas 08 (oito) horas e suporte a recarga rápida de 

90% em 90 minutos. 

Sistemas 

Deverá vir instalado sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com 

licença de ativação através da BIOS. 

Garantia 

Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante do computador, por um 

período de 12 (dose) meses de 36 (trinta e seis) meses e 12(doze) meses para bateria, 

com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e 

serviço de suporte para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de 

fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para 

abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e 

resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter 

registros dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas 

adaptações, adição ou subtração de componentes no equipamento por empresas não 

autorizadas, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo 

fabricante, apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta. 

O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares 

originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente. 

Comprovações Técnicas 

O computador ofertado deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY 

STAR. 

O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop 

Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na 

categoria BOARD ou CIM Participatory. 

O modelo do computador ofertado deverá possuir certificação EPEAT enquadrado no 

mínimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado através do link www.EPEAT.net); 

A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, 
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comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e 

garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa 

onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. 

Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as 

características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas 

no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta. 

Marca/ Modelo: 

 

03 25164 
11 

Unid. 

NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e estar 

em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico, 

apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não 

superior a 30 dias. 

Processador 

Deverá possuir 4 núcleos físicos, frequência base de 1.0 Ghz, com características e 

desempenho equivalente ou superior ao índice de 7.850 pontos registrado PassMark - 

CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

Memória 

Deverá possuir 8GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. 

Unidade de Armazenamento 

Deverá estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade 

mínima de 256GB do próprio fabricante do computador ou homologada pelo mesmo, 

devendo ser apresentado o part number destes componentes na proposta; 

Placa Principal  

A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de 

OEM ou customizadas. Chipset desenvolvido para o mercado móvel, integrado ao 

processador em uma única pastilha, tipo SOC (System on Chip). Deverá possuir 02 

(dois) slots ou 01 (uma) memória soldada mais 01 (um) slot para expansão de 

memória, permitindo a expansão para 16GB. 

Deverá possuir conectividade cabeada no padrão gigabit, sem fio no padrão 802.11ac 

1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa mãe. 

Deverá possuir uma saída para conexão de vídeo no padrão Display Port ou HDMI, 

não sendo aceita soluções através de adaptadores. 

Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartões ou 

uma porta USB 2.0 ou ainda Tipo C. 

Deverá possuir segurança integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. 

BIOS 

Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de 

copyright em português, em conformidade com as especificações UEFI 2.1, 

comprovada através da nomeação do fabricante no site http://www.uefi.org/members, 

na categoria promoters. As atualizações, quando necessárias, devem ser 

disponibilizadas no site do fabricante do computador.  

Tela 

Deverá possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolução de 1366 x 

768 ou superior.  

Multimídia 

Deverá possuir controle de volume e alto-falantes de som estéreo 16bits incorporado à 

placa mãe. Deverá possuir conector (es) de entrada e saída de áudio, microfone, e 

webcam integrada ao gabinete. 

Teclado 
Deverá estar em conformidade com o padrão ABNT-2 padrão português BR. 

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar 

desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

Dispositivo apontador 

Sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo 2 botões ou botões 

integrados sensíveis a pressão. 
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Fonte de Alimentação 

Bivolt automática e bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion) de 3 (três) células, 

suportando autonomia de até 12 horas  08 (oito) horas e suporte a recarga rápida de 

90% em 90 minutos. 

Sistemas 

Deverá vir instalado sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com 

licença de ativação através da BIOS. 

Garantia 

Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante do computador, por um 

período de 12(dose) meses 36 (trinta e seis) meses e 12(doze) meses para bateria, com 

exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e 

serviço de suporte para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de 

fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para 

abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e 

resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter 

registros dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas 

adaptações, adição ou subtração de componentes no equipamento por empresas não 

autorizadas, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo 

fabricante, apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta. 

O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares 

originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente. 

Comprovações Técnicas 

O computador ofertado deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY 

STAR. 

O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop 

Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na 

categoria BOARD ou CIM Participatory. 

O modelo do computador ofertado deverá possuir certificação EPEAT enquadrado no 

mínimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado através do link www.EPEAT.net); 

A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, 

comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e 

garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa 

onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. 

Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as 

características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas 

no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta. 

Marca/ Modelo: 

 

04 25165 
01 

Unid. 

PROJETOR INTERATIVO 

Especificações:  
- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips 

- Método de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte 

- Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício 

- Número de pixel: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 

- Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lumens2 

- Brilho de branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2 

- Razão de aspecto: 4:3 

- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) 

- Tipo de lâmpada: 210 W UHE 

- Alcance de razão de projeção: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) 

- Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) 

- Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac 

- Razão de contraste: Até 15:000:1 

- Processamento de cor: 10 bits 

- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores 

- Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 

960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 

 

 



 

15 

 

(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) 

Duração da lâmpada: 

- Modo ECO: Até 12.000 horas 

- Modo Normal: Até 6.000 horas 

Correção de efeito trapézio: 

- Automático: Vertical: ±30 graus 

- Slider: Horizontal: ±30 graus 

Lente de projeção: 

- Tipo: Foco Manual 

- Número do comprimento de foco: 1.49 – 1.72 

- Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm 

- Razão de zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.2 

Geral: 

- Temperatura: 5 ˚ a 35 ˚C 

Segurança: 

- Trava Kensington 

- Padlock 

- Barra de segurança 

Energia: 

- Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC. 

Consumo de energia: 

- Modo ECO: 237 W 

- Modo Normal: 326 W 

- Comunicação Ligada: 2.0 W Standby 

- Communicação Desligada: 0.2 W Standby 

Dimensões: 

- 30 x 25 x 9,1 cm (incluindo os pés) 

Conteúdo da embalagem: 

- Projetor 

- Cabo de Alimentação (1,8m) 

- Cabo VGA (1,8m) 

- Controle Remoto com baterias 

- Manual de Instruções (CD)  

- Guia Rápido 

Garantia 
1 ano de garantia 

Marca/ Modelo: 

 

05 25166 
16 

Unid. 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 

Especificações Gerais  

 Tempo de Aquecimento: 23 segundos.  

 Velocidade da Primeira Cópia: Até 7,1 segundos (carta).  

 Velocidade de Impressão: 34 páginas por minuto (carta).  

 Memória: 256MB.  Velocidade do Processador: 400MHZ. 

 Capacidade de Pico de Trabalho: 35.000 impressões por mês. 

 Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês. 

 Dimensões (LxPxA): 405x392x420mm.  Peso (kg): 18.  

 Fonte de Alimentação: 120V - 127V.  

 Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso.  

Copiador 

 Cópia Múltipla: Até 99 Cópias  

 Resolução: Vidro do Scanner: 600x600dpi  

 ARDF: 600x300dpi  

 Zoom: De 25% a 400% em variações de 1% pelo ARDF ou pelo vidro  

 Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 

93%, 78%, 65%, 50%  

 Cópia de Carteira de ID: Suportada 
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 Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1,4 em 1); Ajuste de 

densidade de imagem (5 níveis); Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto).  

Impressora  

 Linguagem da Impressora: PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a 

Windows). 

 Resolução de Impressão: 1200x1200 dpi, 1200x600 dpi, 600x600 dpi. 

 Tipos de Letra: PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes 

 Interface: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX  

 Protocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP  Sistemas Operacionais: Windows 

7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2,2012/2012R2, 2016 Mac 

OS: 10.10 ou posterior Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, 

openSUSE 13.2, RedHat Enterprise Linux 6, 7.  

 Utilitários de Gestão do Equipamento: Web Image Monitor, Device Manager NX, 

@Remote (suporte limitado).  

 Equipamento Impressão Móvel: SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, 

Google CloudPrintTM.  

 Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir 

Páginas em Branco, Folha deCapa Dianteira Layout (N-em-Uma),Locked Print 

(Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada(somente PS3), 

Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra 

(Somente PCL), Economia de Toner, Marcas d´Água  

Scanner  

 Tipo do Alimentador: Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF). 

 Capacidade de Originais: 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel). 

 Tamanho do Original: A5 (meia-Carta) a Ofício.  

 Gramatura do Original: 52 a 105g/m²  

 Velocidade de Digitalização: Preto e Branco: 13ipm (pelo ARDF 600x300 dpi). Em 

Cores: 4ipm 9 (pelo ARDF 600x300 dpi). 

 Tamanho do Vidro de Exposição: Até 216x297mm (A4).  

 Tamanho Máximo de Digitalização (ARDF): Até 216x356mm (Ofício).  Modos de 

Digitalização: Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas. 

 Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, PDF 

 Digitaliza para: E-mail, pasta, FTP, USB  

Fax  

 Circuito: PSTN, PBX.  

 Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3. 

 Velocidade do Modem: 33,6 Kbps com redução Automática para 2400bps.  

 Velocidade de Transmissão: G3: 3 segundos.  

 Método de Compressão: MH, MR, MMR.  

 Tamanho da Memória SAF: 2MB (aproximadamente 100 páginas). 

 Discagem Automática: 8.  

 Discagem Rápida: 100.  

 Recursos Adicionais do Fax: Rediscagem Automática, Redução Automática, 

Impressão Duplex, Modo Correção de Erros, Encaminhar faxes para E-mail/Pasta, 

Transmissão Imediata pela Memória, LAN-Fax.  

Suportes de Papel  

 Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas mais bandeja de alimentação manual de 

50 folhas. Capacidade máxima de 550 folhas com unidade de alimentação opcional 

(*opcional - adquirido separadamente) com capacidade para 250 folhas.  

 Tamanho dos Papéis Suportados: Bandeja Padrão: A6 a B5.  

 Personalizados: 100x148mm a Ofício (216x356mm).  

 Bandeja de Alimentação Manual> A6 a B5, Envelopes.  

 Personalizados: 90x140mm a Ofício.  

 Duplex: A4 a B5.  

Gramatura do Papel:  

 Bandeja Padrão 52 a 162g/m².  
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 Bandeja de Alimentação Manual 52 a 162g/m².  

 Bandeja Duplex 60 a 105g/m².  

 Tipo de Papel Suportado: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, 

Timbrado, PréImpresso, Resma*, Cartolina*, Etiqueta*, Envelope** (*Somente 

bandeja padrão e de alimentação manual - ** Somente pela bandeja de alimentação 

manual). 

 Unidade de Alimentação de Papel Opcional PB1130  

 Capacidade de Papel: 250 folhas. 

 Tamanho do Papel Suportado: A5 a B5.  

 Gramatura do Papel Suportado: 60 a 105g/m². 

 Dimensões (LxPxA): 370x392x89mm.  

 Peso: 3kg.  

Recursos de Segurança:  

 IPSec, Locked Print (Impressão Bloqueada), Suporte a SNMPv2, WEP.  

Ecologia  

 Máximo: 960W.  

 Modo Repouso: 0,8W.  

 Consumo de Energia: 1,304 KWh por semana.  

Consumíveis 

 Capacidade do Cartucho SP3710X (408284)  

 7.000 páginas aproximadamente  

 Capacidade do Cartucho Inicial  

 7.000 páginas aproximadamente 

- Com Auto Transformador 1500VA Bivolt 110/220 e 220/110  

Marca/ Modelo: 

 

06 25167 
10 

Unid. 

IMPRESSORA TANQUE DE TINTA  

Especificações: 

Impressão: 

- Tecnologia de impressão: Jato de tinta PrecisionCore 1S de 4 cores (CMYK) 

- Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros  

- Resolução: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel. 

Velocidade de impressão: 

- Máxima: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm  

- Normal: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm  

- Automática frente e verso: Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm 

Impressão e digitalização Wireless: 
- Epson ConnectTM Solutions4: App (IOS, AndroidTM),  Email Print,  Remote Print 

Driver, digitalização para a nuvem. Outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, 

Mopria Print Service. 

Cópias: 

- Velocidade das cópias: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores)  

- Modos de cópia: Colorida, preto/branco, padrão/melhorada  

- Quantidade: 1-99 cópias (sem PC)  

- Tamanho: Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm (8.5"x14")  

- Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-

páginas, qualidade, remover perfurados, remover sobras, cópia de documentos, sem 

bordas. 

Digitalização: 

- Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido  

- Área de digitalização máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") 

- Profundidade das cores: 48 bits de entrada, 24 bits de saída  

- Funções de digitalização: Digitalização para PC, digitalização para a nuvem. 

Resolução: 
- Ótica: 1200 dpi 

- Hardware: 1200 x 2400 dpi 

- Interpolada: 9600 x 9600 dpi 
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Fax: 

- Preto e branco e colorido  

- Modem: 33.6 Kbps  

- Memória: até 100 páginas  

- Marcações rápidas: 60 (máxima)  

- Software PC fax: enviar/receber, fax para e-mail, fax para arquivo 

Alimentador automático de documentos: 

- 30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex  

- Tamanho máximo: ofício/21,6 cm x 36,6 cm 

Conectividade: 

- Padrão: USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct®5, Ethernet 

(10/100 Mbps) 

- Compatibilidade: Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 

(32bit/64bit) Windows® XP SP3 (32bit) Windows® XP Professional x64 Edition 

SP2Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – 

Mac OS 10.12.x 

Utilização do papel: 
- Suporte de papel sem PC: Normal (meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 / 21 cm x 29,7 

cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, executivo / 18,4 cm x 26,6 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 

cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta)  

- Tamanho máximo: 21,6 cm x 120 cm (8.5" x 47.2") 

Tinta: 

- Garrafas de substituição de tinta original: 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 

páginas. 

- 3 garrafas de tintas coloridas: (Ciano, Magenta, Amarela) Rendem até 6.000 páginas. 

Características ecológicas: 

- De acordo com as normas ENERGY STAR®  

- Cumpre com as normas RoHS  

Software disponível: 
- Driver de impressora, Scan, PC-Fax  

Tensão/Voltagem  

- bivolt 110/220v 

Garantia: 

- 12 meses de garantia 

Marca/ Modelo: 

 

07 25168 
20 

Unid. 

Switch de Camada 3 com 24 portas Gigabit Ethernet RJ-45 e 2 portas SFP+ de 

10G. 

Compatível com UniFi Controller 

Características: 

Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR) 

24 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet 

02 Portas SFP+ de 10 Giga 

01 Entrada de Alimentação DC via USP RPS 

Ventilação Silenciosa 

Recursos de Camada 3 

Rede: 
Interfaces de Rede : (24) Portas RJ-45 10/100/1000  (2) Portas Ethernet SFP+ 1/10G 

Interface de Gerência: Ethernet In-Band 

Throughput Total Non-Blocking: 44 Gbps 

Capacidade de Switching: 88 Gbps 

Taxa de Encaminhamento: 65.472 Mpps 

Método de Alimentação   
Entrada Universal:   100-240VAC, 50/60 Hz 

Entrada USP RPS DC:   11.5VDC, 2.61ª 

Fonte de Alimentação: AC/DC, Interna, 36W 

Faixa de Voltagem: 100 a 240VAC 

Consumo Máximo de Energia: 30W 
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LEDs 

Portas RJ-45 de Dados:  Velocidade/Link/Atividade 

Portas SFP+ de Dados: Link/Atividade  

Geral 

Proteção ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV 

Impacto e Vibração: Padrão ETSI300-019-1.4 

Temperatura de Operação: -5 a 45° C 

Umidade de Operação: 10 - 90% Sem Condensação 

Certificações: CE, FCC, IC 

Marca/Modelo: 

 

08 25169 
20 

Unid. 

ACCESS POINT 

 

Tecnologia Wi-Fi 802.11ac em um design industrial refinado e é ideal para a 

implantação a longo prazo de redes sem fio de alto desempenho. 

Concebido para desempenho óptimo de RF. 

Compatível com UniFi Controller. 

Dimensões : Ø175.7 x 43,2 mm 

 ambiente:  Interior 

 Velocidade de 2,4 GHz: 450 Mbps 

 5GHz velocidade: 867 Mbps 

 Modo de PoE: 24V Passivo PoE 

 portas: (1) Ethernet 10/100/1000 

 atualização instantânea: Não 

Dimensões : Ø175.7 x 43,2 mm 

 ambiente:  Interior 

 Velocidade de 2,4 GHz: 450 Mbps 

 5GHz velocidade: 867 Mbps 

 Modo de PoE: 24V Passivo PoE 

portas: (1) Ethernet 10/100/1000 

Marca/Modelo: 

 

 

 

09 25170 
10 

Caixas 

CABO DE REDE U/UTP CAT5e 100% COBRE – CAIXA 305M 

Especificações: 

- Categoria: CAT.5E; 

- Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre 

nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; 

- Capa externa: PVC retardante à chama; 

- Classe de flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 

- Embalagem: Caixa em lance padrão de 305 metros; 

- Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m), que facilita a visualização da 

quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; 

- Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente. 

Marca/Modelo: 

 

 

 

10 25171 
03 

Bobina 

CABO DE REDE BLINDADO F/UTP CAT5e 100% COBRE – BOBINA 305M 

 

Características: 

LAN – Local Area Networking 

CAT 5e – Características de transmissão verificadas até 100 MHz 

F/UTP – Cabo Blindado com fita metalizada. 

Capa: material termoplástico na cor preto, específico para uso externo. 

Especificações Aplicáveis: 

- Atende a norma TIA EIA 568 B.2 

- Homologação Anatel: 01127-08-03983 

Dados Construtivos: 

- Condutor: 100% Cobre 

- Isolação: Termoplástico sólido  
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- Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par    

- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo.  

- Revestimento Externo: Capa de material para uso externo na cor preto 

 - Aplicação: Instalação interna e externa 

Marca/Modelo: 

 

11 25172 
10 

Pacote 

Conector Macho Cat5E Rj45 

Características: 
- Tipo: RJ45 (8P8C). 

- Conector: Termoplástico, UL94V-2. 

- Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel. 

- Regime de Tensão: 250VAC no 2A. 

- Resistência de Isolamento: 500M Ohms. 

- Embalagem com 100 Peças. 

Marca/Modelo: 

 

 

 

12 25173 
03 

Pacote 

Conector Macho Cat5E Rj45 – BLINDADO 

Características Técnicas: 

- Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B 

- Compatível para redes Até Gigabit (10/100/1000mbps) 

- Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis 

- Resistência de isolamento: 400M Ohms 

- Conector macho com contatos banhado a ouro. 

- A blindagem protege contra interferências eletromagnéticas. 

- Ótima qualidade e desempenho de até 1.000 Mbps (Gigabit). 

- Qualquer alicate para RJ45 servirá para fazer a crimpagem. 

- Conector com Crimpagem Fácil! 

- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões no processo 

de crimpagem. 

- Conector com camada de ouro em seus contatos elétricos para evitar a ocorrência de 

zinabre. (Oxidação) 

- Tipo: RJ45 (8P8C) blindado 

- Características Técnicas de Categoria: 5e u/utp 

- Termoplástico de alto impacto não propagante à chama 

- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e banhado 

de ouro. 

- Compatível com as normas eia/tia 568A e 568B 

- Indicado para instalação em ambiente interno 

- Embalagem com 100 peças 

Marca/Modelo: 

 

 

 

13 25174 
32 

Unid. 

SSD, 240GB, SATA, Leitura 545MB/s, Gravação 465MB/s 

Especificações: 
- Capacidade: 240GB 

- Interface: SATA III 6Gb s 

- Fator de forma: 2.5” 7mm 

- Leituras: 545MB/s  

- Gravações: 465MB/s 

  

Performance: 

- Leitura sequencial até: 545Mb/s 

Power: 

- Potência ativa média: 80 mW 

- Máx Leitura de operação: 2,800 mW 

- Máx Escrita de operação: 2,800 mW 

- Slumber: 30 mW 

- DEVSLP: 10 mW 

Confiabilidade: 
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- MTTF: Até 1.0M horas 

Ambiente: 

- Temperatura de operação: 0°C até 70°C 

- Temperatura não operacional: -55°C até 85°C 

- Vibrações operacionais: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz 

- Vibrações não operacionais: 4.9 gRMS, 7-800 Hz 

- Choque: 1,500 G @ 0.5 msec half sine 

Garantia: 

12 meses de garantia 

Marca/Modelo: 

 

14 25175 
30 

Unid. 

SSD, 250GB, M.2 NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravação 1200MB/s  

Especificações: 

Formato: - M.2 2280 

Interface: - NVMe PCIe Ger 3.0 x 4 pistas 

Capacidade: - 250GB 

Controlador: - SMI 2262EN 

NAND: - NAND 3D TLC 96 camadas 

Criptografia: - Criptografia XTS-AES 256 bits 

Leitura/gravação sequencial: - Até 3.500/1.200MB/s 

Leitura/gravação aleatória 4K (TBW): - Até 375.000/300.000 IOPS 

Total de bytes gravados (TBW): - 150TBW 

Consumo de energia: - 0,003W inativo / 0,2W média / 2,1W (MAX) leitura / 7W 

(MAX) gravação 

Temperatura de armazenamento:- 40°C a 85°C 

Temperatura de operação: - 0°C a 70°C 

Dimensões: - 80 x 22 x 3,5 mm 

Vibração: 

- Quando em operação: 2,17G pico (7-800 Hz) 

- Quando não está em operação: 20G pico (20-1000 Hz) 

MTBF (Tempo Médio entre Falhas): - 2,000,000 

Garantia: 60 meses de garantia 

Marca/Modelo: 

 

 

 

15 25176 

 

100 

Unid. 

Fonte ATX 350W PFC c/ Cabo - bivolt automática. 

Especificações: 

- Padrão ATX: 12V 

- Ventilador: 12 cm 

- Potência: 350W 

- Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C 

- Eficiência mínima: 73%  

- Conector MB ATX (24 pinos): 1 

- Conector ATX 12V (4 pinos):  

- Conector IDE: 2 

- Conector SATA: 2 

- Entrada AC: 115/230V, 60Hz 

- PFC Ativo 

- Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Não 

- Dimensão do Produto (LxAxP): 140 x 85 x 150 mm 

- Cor: preta 

Informações adicionais: 
- Design projetado para facilitar a ventilação 

- Ventilador de 12 cm, silencioso e de alta durabilidade. 

- Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente. 

- Entrada bivolt automática. 

Garantia: 01 ano de garantia 

Marca/Modelo: 
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16 25177 
15 

Unid. 

MINI RACK PAREDE 19'' 10U X 470mm 
 

MEDIDAS 
Altura externa: 510mm 

Largura externa: 550mm - 19'' Polegadas (Padrão de todos os equipamentos)  

Profundidade: 470mm 

Suporte para até 50kg 

CARACTERÍSTICAS  
O Rack parede é ideal para acondicionamento de equipamentos e acessórios tais 

como: Switches, Modens, Servidores e afins. Com instalação suspensa, economiza 

área útil do piso além de oferecer proteção e segurança para seus equipamentos.  

FICHA TÉCNICA 
Material soldado 

Estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm  

Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm com fecho rápido e 

exaustão em forma de venezianas 

Visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves 

Teto com abertura para instalação de até 2 microventiladores (cooler) 

Planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidade 

Aberturas na parte inferior e superior para passagem de cabos 

Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado 

ACESSÓRIOS: 
01 Régua de tomadas Fixação Simples 19'' 1U P190 

02 Bandeja Fixação Simples 19'' 1U P190 

04 Kit Porca Gaiolas(cada kit contem 04 porca gaiola) 

Marca/Modelo: 

 

 

 

17 25193 
02 

Unid. 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COMPACTA, DE ALTA 

PRODUTIVIDADE 

Imprimir 
Tecnologia de impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore® 4S com sistema jato 

de tinta de 4 cores 

Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada 

Velocidade de impressão ISO: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex /15 ISO 

ppm (em preto/em cores), duplex† 

Velocidade de Impressão em Modo Rascunho: 34 ppm (em preto/em cores)†† 

Tamanho mínimo de gotícula de tinta:3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de 

tamanho variável 

Configuração de injetores:800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor 

Tamanho Total de Memória RAM:1024 (Mbytes)11 

Tinta 
Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração) 

Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta 

Configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais 

Tinta de reposição: 

T941 tamanho padrão preto, ciano, magenta, amarelo. Rendimento páginas ISO: em 

preto 5.000, em cores 5.000, T942 tamanho XL em preto. 

Rendimento páginas ISO: em preto 10.000. 

CÓPIA 

Modos de cópia: Colorido/Monocromático: padrão/alta qualidade 

Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores††† 

Quantidade de cópias: 1-999 (sem PC) 

Tamanho máximo da cópia: 21,6 x 35,6 cm 

Características de cópia: Frente e verso automático, pré-visualização, ajuste de 

tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da 

cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras. 

Especificações do scanner: 

Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automático frente e verso 
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2. Justificativa:  

 A aquisição de materiais e equipamentos permanentes de informática se fazem necessários para substituição dos 

materiais e equipamentos de informática que encontram-se danificados ou estragados visando sua substituição,  e também 

ampliação de materiais e equipamentos de informática, afim de, equipar as escolas municipais, disponibilizar equipamentos 

para os professores da rede municipal de ensino e para todas as secretarias municipais, garantindo assim a ampliação da 

estruturação e modernização dos mesmos, possibilitando a continuidade dos trabalhos já desenvolvidos nas escolas e 

secretarias municipais.  

 

3. Prazo e local de entrega e garantia: 

Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linhas ADF 

Resolução óptica: 1200 dpiResolução de hardware:1200 x 2400 dp 

Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi interpolada 

Profundidade de bit de cor: 48 bits de color 

Características do Scanner: Digitalização com PC através de Document Capture 

Pro, digitalização para a nuvem5 (e-mail também), dispositivo de memória (pendrive) 

digitalização para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha. 

Área máxima de digitalização: 21,6 x 35,6 cm 

Alimentador automático de documentos: 

Capacidade: 50 folhas 

Tipo: Digitalização - sim; Cópia - sim; Fax - sim. (exceto A5, ofício) 

Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm 

Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especicação USB 

2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n)6, interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-

TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®6 

Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6 

Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, Porta 9100, WSD 

Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, 

PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD 

Segurança WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES) 

GERAL 

Sistemas operacionais: 

Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), 

Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 

(32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2016, Windows 

Server® 2012 R27, Windows Server® 20127, Windows Server® 2008 R27, Windows 

Server® 20087, Windows Server® 2003 R2, Windows Server® 2003, Mac® OS 

X® 10.6.8 – 10.13.x8 

Segurança: 
Configuração de multifuncional e de rede através de Web Config usando a direção IP 

da multifuncional, segurança SSL / TLS, IPsec 

ENERGIA 

Voltagem nominal: 
CA 100 - 240 V Universal (Automático) 

Frequência nominal: 
50 - 60 Hz  

Consumo de energia: 

Modo em operação: 21 W ISO 24712 

Modo em espera: 7 W 

Modo em repouso: 1.2 W 

Modo desligado: 0.2 W 

Certificação ENERGYSTAR® 

Requisitos de energia: 

0.9 - 0.5 A 

Marca/Modelo: 
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3.1. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do 

contrato, junto a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 

3.2. Todos os equipamentos deverão ter garantia total de no mínimo 01 (hum) ano, a contar da data de entrega dos 

mesmos. 

3.3. Os produtos deverão possuir assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul. Caso algum item 

não possua assistência autorizada neste estado, este deverá ser indicado, junto com a informação do estado mais próximo 

que poderá ser encontrado o seu suporte técnico.   

3.4. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas referentes 

ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

3.5. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

3.6. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

3. Do Prazo e Condições da Entrega:  

3.1. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da 

assinatura do contrato, junto a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de 

frete e descarga. 

 3.2. Na entrega, a proponente deverá apresentar comprovação de que os equipamentos estão cobertos por garantia 

do fabricante, nos termos deste Edital (período de vigência, local de prestação do serviço, informando ainda nome da 

empresa, CNPJ, endereço, fone e email). 

Justificativa: Caso o fornecedor deixar o mercado, por uma razão qualquer, o equipamento continuará sob garantia do 

fabricante. 

 3.3. Documentação, deverá ser fornecida, ou disponibilizada no site do fabricante, documentação técnica, em 

português ou inglês, referente à instalação, operação e manutenção dos equipamentos. 

 3.4. Deverá ser fornecida, ou disponibilizada no site do fabricante, documentação técnica, em português ou inglês, 

referente à instalação e operação do software que acompanhar o produto.  

 3.4.1. Caso os catálogos técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência técnica em relação aos 

descritivos do Edital e seus Anexos, deverá ser anexada aos mesmos a declaração do fabricante, em português, 

completando estas informações. 

  3.5. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas referentes 

ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

3.6. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

3.7. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

4. Adjudicação do objeto: Menor preço por item. 

 

5. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

6. Do pagamento:  

 6.1. O pagamento dos materiais e equipamentos permanentes, será efetuado após sua entrega total, sendo que o 

pagamento será efetuado em uma única parcela, através da assinatura do Contrato e Emissão da Nota de Empenho, 

mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias 

úteis.  

 6.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao 

mês de juros.  

 6.3. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

7. Dotações e recursos orçamentários: 

 

 

 

 Secretaria de Educação e Desporto 

Despesa Recurso 

9129 020 

9130 020 

2601 020 

5677 020 

9131 020 
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9037 020 

2609 020 

5106 020 

8463 020 

Gabinete do Prefeito 9118  001 

Administração e Gestão 2567 001 

9098 001 

9133 001 

Fazenda 2575 001 

9134 001 

 

Saúde 

7664 4090 

2585 4500 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 2700 001 

9136 001 

Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo 2676 001 

9113 

9114 

001 

001 

Infraestrutura, Obras, Serviços e  Trânsito 2715 

9046 

001 

001 

Desenvolvimento Social e   Habitação 2645 

 

1108 

 

 

8. Unidade fiscalizadora e demais procedimentos:  
 8.1. O recebimento dos materiais e equipamentos será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto, através 

dos servidores Leandro Everson Friedrich, Náder Aguilar Flebbe, Vagner Augusto Müller e Catiusca Granado Fontanari, 

na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 8.2. A fiscalização dos materiais e equipamentos entregues será efetuada pelos servidores Leandro Everson 

Friedrich, Náder Aguilar Flebbe, Vagner Augusto Müller e Catiusca Granado Fontanari  

 8.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

9. Orçamento: Sigiloso 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº ___/___ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL 

denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxx, Município de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx, 

neste ato representada pelo seu xxxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal 

nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal n.º 40/2020, de 06 de abril de 2020, Lei Complementar 123/2006 e Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de Pregão Eletrônico - 

Edital nº 45/2021, obriga-se ao fornecimento de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.1.1. Os materiais e equipamentos deverão estar de acordo com as condições e características contidas em sua 

proposta financeira. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E CONDIÇÕES 

2.1. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do 

contrato, junto a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 

2.2. Todos os equipamentos deverão ter garantia total de no mínimo 01 (hum) ano, a contar da data de entrega dos 

mesmos. 

2.3. Os produtos deverão possuir assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul. Caso algum item 

não possua assistência autorizada neste estado, este deverá ser indicado, junto com a informação do estado mais próximo 

que poderá ser encontrado o seu suporte técnico.   

2.4. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas referentes 

ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

2.5. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

2.6. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

2. DO PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA  

2.1. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da 

assinatura do contrato, junto a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de 

frete e descarga. 

 2.2. Na entrega, a proponente deverá apresentar comprovação de que os equipamentos estão cobertos por garantia 

do fabricante, nos termos deste Edital (período de vigência, local de prestação do serviço, informando ainda nome da 

empresa, CNPJ, endereço, fone e email). 

Justificativa: Caso o fornecedor deixar o mercado, por uma razão qualquer, o equipamento continuará sob garantia do 

fabricante. 

 2.3. Documentação, deverá ser fornecida, ou disponibilizada no site do fabricante, documentação técnica, em 

português ou inglês, referente à instalação, operação e manutenção dos equipamentos. 

 2.4. Deverá ser fornecida, ou disponibilizada no site do fabricante, documentação técnica, em português ou inglês, 

referente à instalação e operação do software que acompanhar o produto.  

 2.4.1. Caso os catálogos técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência técnica em relação aos 

descritivos do Edital e seus Anexos, deverá ser anexada aos mesmos a declaração do fabricante, em português, 

completando estas informações. 

  2.5. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas referentes 

ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

2.6. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  
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2.7. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA E ASSISNTÊNCIA TÉCNICA 

 3.1. Os equipamentos deverão ter garantia total de no mínimo 01 (hum) ano a contar da entrega dos mesmos. 

 3.2. Os produtos cotados deverão possuir assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul. No 

entanto, caso algum item não possuir assistência autorizada neste Estado, deverá ser especificado exatamente qual dos itens 

não possui e informar em qual Estado mais próximo poderá ser encontrado este suporte técnico. 

 

CLÁSULA TERCEIRA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO  E DOS EQUIPAMENTOS 

 3.1. NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, A 

CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS FORMAS PREVISTAS NO ART. 56, § 1º E 

§ 3º DA LEI FEDERAL 8.666/93, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR 

TOTAL DO CONTRATO.    
 3.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir com o término 

do contrato, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia 

notificação; 

3.2.1. A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em 

decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de 

quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato. 

3.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as 

obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente. 

 3.4. Deverá ser fornecida garantia para os itens 1 ao 3, on site, junto ao fabricante, que atenda aos seguintes 

critérios:  

 3.4.1. Prazo de garantia mínima: 36 (trinta e seis) meses, a contar do registro da aquisição da garantia junto ao 

fabricante, em nome da Prefeitura Municipal de Agudo. 

 3.4.2. O prazo de garantia da bateria do notebook será de no mínimo 12 (doze) meses.  

 3.4.3. Local de prestação da garantia: Os produtos deverão possuir assistência técnica autorizada no Estado do Rio 

Grande do Sul. Caso algum item não possua assistência autorizada neste estado, este deverá ser indicado, junto com a 

informação do estado mais próximo que poderá ser encontrado o seu suporte técnico, informando ainda nome da empresa, 

CNPJ, endereço, fone e email.   

 3.4.4. O período de garantia deve iniciar somente após ser emitido o Termo de Recebimento formal dos 

equipamentos, pela Prefeitura Municipal de Agudo.  

 3.4.5. Durante o período de garantia, o fabricante deverá oferecer suporte telefônico em português, gratuito 

(“0800”), para:  

• Hardware, de forma a sanar as dúvidas relacionadas aos equipamentos a serem fornecidos;  

• Gerenciamento de Hardware, de forma a sanar as dúvidas relacionadas aos softwares de gerenciamento de hardware que 

acompanham os equipamentos;  

• O fabricante deverá dispor de Web site para verificação da configuração original do equipamento integrada em fábrica e 

do período de garantia de fábrica solicitado.  

 3.4.6. A configuração de hardware não poderá ser alterada pelo fornecedor. A máquina entregue deverá ser a 

mesma que saiu da fábrica.  

Justificativa: Para que a garantia de fábrica não seja perdida.  

 3.5. Todos os demais equipamentos itens 04 ao 17, deverão ter garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega dos mesmos. 

3.6. Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia do produto, as despesas referentes 

ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. 

3.7. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para fazer a 

retirada do equipamento.  

3.8. Uma vez efetuada a retirada, a contratada tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a devolução do 

equipamento em perfeito estado de funcionamento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 4.1. O recebimento dos materiais e equipamentos será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto, através 

dos servidores Leandro Everson Friedrich, Náder Aguilar Flebbe, Vagner Augusto Müller e Catiusca Granado Fontanari, 

na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 4.2. A fiscalização dos materiais e equipamentos entregues será efetuada pelos servidores Leandro Everson 

Friedrich, Náder Aguilar Flebbe, Vagner Augusto Müller e Catiusca Granado Fontanari  
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 4.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 5.1. O pagamento dos materiais e equipamentos permanentes, serão os descritos na cláusula primeira deste 

contrato, e será efetuado após sua entrega total, sendo que o pagamento será efetuado em uma única parcela, através da 

assinatura do Contrato e Emissão da Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para 

instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.  

 5.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao 

mês de juros.  

 5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 Os preços do presente Contrato não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069, 

de 29 de junho 1995 e Lei Federal 10.192 de 14/02/2001. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por acordo 

entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência por prazo determinado, a contar de sua assinatura até o término da garantia dos 

equipamentos e materiais permanentes. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos decorrentes da presente aquisição correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

 

 
 Secretaria de Educação e Desporto 

Despesa Recurso 

9129 020 

9130 020 

2601 020 

5677 020 

9131 020 

9037 020 

2609 020 

5106 020 

8463 020 

Gabinete do Prefeito 9118  001 

Administração e Gestão 2567 001 

9098 001 

9133 001 

Fazenda 2575 001 

9134 001 

 

Saúde 

7664 4090 

2585 4500 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 2700 001 

9136 001 

Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo 2676 001 

9113 

9114 

001 

001 

Infraestrutura, Obras, Serviços e  Trânsito 2715 

9046 

001 

001 

Desenvolvimento Social e   Habitação 2645 

 

1108 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
10.1. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, a dependências da 

CONTRATANTE, a dados e informações necessárias ao desempenho das atividades previstas nesta licitação; 

10.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados 

da CONTRATADA; 

10.3. Recusar o material que estiver fora das especificações constantes desta licitação e solicitar a sua 

substituição/reparação. 

10.4. Exercer a fiscalização da execução do contrato através do(s) fiscal(is) responsável(is), designado(s) no 

presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CABERÁ À CONTRATADA 
11.1. Responder, em relação a perfeita entrega dos materiais e equipamentos permanentes; 

11.2. Entregar os materiais e equipamentos do objeto deste contrato, nos prazos fixados no Edital e na proposta da 

CONTRATADA; 

11.3. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 

11.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, seja qual for, ainda 

que no recinto da CONTRATANTE. 

11.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

11.7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
12.1. À CONTRATADA caberá: 

12.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a LICITANTE; 

12.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho 

dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da LICITANTE; 

12.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à obra, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

12.1.4. assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta 

licitação. 

12.2. A inadimplência da EMPRESA VENCEDORA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 

Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à LICITANTE, nem poderá onerar o objeto desta 

contratação, razão pela qual a EMPRESA VENCEDORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, para com a LICITANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como 

inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 

anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 

anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada 

com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 20 % sobre 

o valor atualizado do contrato. 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
14.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer dos casos elencados no artigo 78 da 

Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula contratual; 

b) Em caso de atraso injustificado no início da execução do contrato; 

c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONTRATANTE na execução do contrato; 

d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como a de seus superiores; 

e) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

h) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 

i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima 

autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito Municipal, exaradas no competente processo administrativo; 

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A empresa contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   

 15.2. A parte Contratada declara ainda estar ciente e conforme com todas as disposições e regras atinentes a 

Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas aquelas contidas na licitação, ainda que não 

estejam expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
          As partes elegem o Foro da Comarca de AGUDO/RS, neste Estado, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do 

presente contrato. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, 

na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2021. 

 

 

 LUÍS HENRIQUE KITTEL                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Prefeito Municipal                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      Contratante                                                                                             Contratada          

        

EMANUELI UNFER                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 CPF: 001.955.010-39                                                                  CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

      Testemunha                         Testemunha                                                                                     

 

NÁDER AGUILAR FLEBBE     

CPF: 026.687.170-43 

     Setor de Informática e Fiscal do Contrato 

 

LEANDRO EVERSON FRIEDRICH 

CPF: 888.512.300-72 

      Fiscal do Contrato 

 

CATIUSCA GRANADO FONTANARI 

CPF: 008.965.980-55 

     Fiscal do Contrato 

 

VAGNER AUGUSTO MULLER 
CPF: 986.923.640-53 

     Fiscal do Contrato 


