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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 
TIPO:  

Menor preço sobre o valor do ÍTEM, como referência os valores unitários lançados no 
Termo de Referência (ANEXO I). 

OBJETO:  
Eventual e futura aquisição de computadores e materiais de informática para atender as 
necessidades das secretarias do Município de Verdelandia MG.  

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO: 

 LOCAL: Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG. 

 DIA: 12 de dezembro de 2017. 

 HORARIO DE CREDENCIAMENTO: A PARTIR DE 31/07/2019 09:00(nove) 
horas 

 HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Logo após o credenciamento ás 
09:00 (nove) horas  
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das 
propostas de preço e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário. 

 PREGOEIRA: Aline Pereira da Silva 

 CONTATOS E ESCLARECIMENTOS: 
LOCAL: Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG. 

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

      PODERÃO SER FORMULADAS CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL: 

     TELEFONE: (38) 36258113 OU PELO EMAIL: licitacaoverdelandiamg@gmail.com 

 ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

Setor de Licitações na Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG 

De 07:00 às 13:00h  

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 

PREÂMBULO 

O Município de Verdelândia/MG, com sede na Av. Renato Azeredo, Nº2001 – Centro – 
inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, através da 
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, torna pública a abertura do 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 041/2019, NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 023/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019, tendo como 
critério de julgamento o tipo menor preço sobre o ÍTEM, regido pela Lei Federal 8.666 
de 21.06.1.993, Lei nº 10.520 de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 001/2006 de 19 de 
Janeiro de 2006, Decreto Municipal nº 026/2014 de 17 de novembro de 2014, Lei 
Complementar nº 123/06 modificada pela Lei Complementada nº 147/14 e pelas demais 
condições fixadas neste Edital, o qual se encontra à disposição dos interessados para 
exame na sede da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, na Av. Renato Azeredo, Nº. 
2001 – Centro, no setor de Licitações desta prefeitura. 
 
Os trabalhos serão conduzidos pelo funcionário da Prefeitura Municipal de Verdelândia 
Fabiano Lopes de Oliveira, designado Pregoeiro, e integrará a Equipe de Apoio a 
servidora Ramyne Mirelle Caíres Cordeiro e Lucas Gabriel Barbosa Fernandes designado 
pelas Portarias nº 02/2018 publicada em 17 de janeiro de 2018 e portaria n° 11/2019 
publicada em 15 fevereiro de 2019 
 
 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 

31/07/2019, ÀS 09:00 (nove) horas; 
 
 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: logo após 

credenciamento Dia 31/07/2019ÀS 09:00 (nove) horas 
 
I – OBJETO 
Eventual e futura aquisição de computadores e materiais de informática para atender as 
necessidades das secretarias do Município de Verdelândia - MG. 
 
II – ÁREA SOLICITANTE 
Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Administração, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente e Secretaria Municipal de Obras. 
 
III – CONSULAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 
1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos 
interessados: na sala de licitações das 07:00 (sete horas) às 13:00 (Treze horas), de 
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segunda à sexta-feira, na Avenida Renato Azeredo, 2001, Verdelândia/MG e 
permanecerá afixada nos quadros de avisos localizados no hall da sede da Prefeitura 
Municipal de Verdelândia/MG. 
 
2 - Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de fax, telefone ou 
diretamente na Prefeitura Municipal. Telefone: (38) 3625 8113 ou pelo email: 
licitacaoverdelandiamg@gmail.com. 
 
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1  -  Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VI deste 
instrumento convocatório. 
1.1 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente 

credenciados. 
2 - Não poderá participar da presente licitação, a empresa: 
2.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 
2.2 - em consórcio; 
2.3 - com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado 

não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua 
execução. 

 
V – CREDENCIAMENTO 
1  - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto 
ao Pregoeiro, no horário estipulado às fls. 01 deste edital, devidamente munidos de: 
carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a 
participar deste certame (modelo do anexo II) ou procuração por instrumento 
público ou particular, com firma reconhecida, através da qual lhe seja atribuído 
poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em 
direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante, contrato social e 
documento identificação sócio administrador. 
2  - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira 
de identidade ou documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato 
Social atualizado. 
3 -O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17.07.2002. 

4 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se 
não o fizer, deverão ser apresentados com todos os dados informativos contidos 
no modelo. 

5  -O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 
capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
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VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO.  
1  - Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues a 
Pregoeira na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 
 

 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0232019 
REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 

 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 
 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 
VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 1 – As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia 
reprográfica acompanhado do respectivo original ou cópia legível autenticada por cartório 
competente, com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes 
“Documentação”: 
 
1.1– Habilitação Jurídica: 
1.1.1 - cédula de identidade do Sócio administrador; 
1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.1.3- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
1.1.4- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
1.1.5 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. 
1.1.6 – Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 
7º da Constituição da República. 
 
1.2 – Regularidades Fiscal e Trabalhista 
1.2.1 - prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
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1.2.2- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; “Para fins de 
comprovação da regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria 
da Receita Federal; faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a 
Certidão quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional e abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a’ a “d” do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
1.2.4 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por Lei. 
1.2.5- 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.  (Lei 12.440/2011). (CNDT). 

 
1.3 – Da Qualificação Econômico-Financeira 
1.3.1- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial com data não anterior a 60 (sessenta) 
dias contados da data prevista para entrega dos envelopes 
1.4 – Da Qualificação Técnica: 
1.4.1 – Alvará de licença para localização e funcionamento expedido pela prefeitura da 
sede da licitante. 
1.4.2 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa de direito publico ou privado 
em nome da licitante com objeto pertinente aos itens da licitação. 
1.5– Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos exigidos neste 
edital, desde que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos 
envelopes “documentação”. 
1.6- uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituída por copia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de 
licitantes desqualificadas. 
1.7 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo 
de protocolo. 
1.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
1.9 - Para efeito do item(1.8) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação 
de seu resultado. 
1.10 - Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não 
sendo permitido mesclagem de documentos. 
1.11 – Os documentos apresentados que não tragam em seu bojo datam de validade, serão 
considerados válidos pelo prazo de 60(sessenta) dias. 
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2 - A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
2.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. (Texto art. 43 § 1º LC 147/2014). 
2.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
2.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal Nº. 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação. 
3 - O Pregoeiro efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a 
regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 
confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto 
aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
4 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou em cópia legível autenticada por cartório competente, com exceção dos 
extraídos pela internet. 
4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 
5 - A apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Item 
inabilitará a proponente. 
6 – Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o 
fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das 
esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser 
juntados ao processo. 
7 – A possibilidade da consulta prevista no subitem anterior não constitui direito da 
licitante, e a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos no momento da diligência, hipóteses em que, em face do não 
saneamento das falhas constatadas, a licitante será declarada inabilitada. 
8 - Na eventualidade da empresa licitante possuir filial, a documentação a ser apresentada 
deverá ser pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando 
desde já ressaltado que a contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da 
documentação em comento. 
10 – Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, 
bastará a apresentação da CND referente à matriz; 
12 – Esta licitação atendendo ao exigido no Inciso III do art. 47 LC 147/2014 
(Estabelecendo, nesse certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de 20% 
(vinte por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte), serão somente para microempresas e empresas de pequeno porte OS ITENS 01 
e 02. 
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12.1 – As empresas que não se enquadrarem nas exigências do subitem anterior (12) 
poderão cotar os itens 01 e 02, más só participarão da etapa de lances se não houver 
êxito a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte nesses itens. 
 
VIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
1 – A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada, ou em letra de forma, ou 
em letra cursiva, ou processada em computador; com identificação da empresa/proponente 
e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado, dela 
constando obrigatoriamente: 

1.1 - Indicação completa do objeto ofertado, com as especificações constantes do 
Anexo I e II, ONDE DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE, A MARCA 
DO PRODUTO OFERTADO, sob pena de desclassificação. 
 
1.2 – Indicação do preço unitário do item expresso em numeral. Sendo que o valor 
total/global dos itens será também expresso em numeral e se possível por extenso; 
1.3 – Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da mesma; 
1.4  - A empresa deverá apresentar sua proposta no Anexo I deste instrumento, ou 
utilizar modelo próprio, desde que contenha a mesma forma e todas as informações 
previstas no referido Anexo. 
1.5 – TODOS OS PRODUTOS SERÁO CONFERIDOS NO ATO DA ENTREGA.  
1.6 - DEVERÁ SER INFORMADA A MARCA E MODELO DOS COMPONENTES 

DO MICRO COMPUTADOR NA PROPOSTA sob pena de desclassificação. 
 
2 – Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país. 
3 – A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as Cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à 
legislação pertinente 

4 A Proposta Comercial, se possível, deverá ser rubricada e numerada seqüencialmente, 
da primeira à última folha, de modo a refletir seu número exato. 

5 Toda especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo proponente, 
no ato do envio de sua proposta comercial. 

6 A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo 
representante da Licitante na sessão de abertura das propostas. 

7 As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 1.3 serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 

8 Na cotação/resposta das propostas, os licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE 
indicar a(s)  MARCA(S)  do(s) objeto(s)/mercadoria(s) ofertado(s),  para facilitar a 
identificação e o julgamento por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sob pena de 
desclassificação da Proposta que não estiver indicado a MARCA do produto ofertado. 

9 A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará 
o proponente. 
 

IX – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
1  - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que 
não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes 
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contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 
2  - Classificação das Propostas Comerciais 
2.1  - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se 
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
2.2  - O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que 
seus autores participem dos lances verbais. 
2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas 
no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
2.4 - Será desclassificada a proposta que: 
2.4.1 - não se refira à integralidade do item cotado; 
2.4.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 
nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso I  e II do art. 43, da Lei Federal nº 
8.666/93; 
2.4.3 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  
 2.4.4 - não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  
 
3 - Lances Verbais 
3.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem 
decrescente de valor. 
3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
3.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado 
pelo Pregoeiro. 
3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
4 - Julgamento 
4.1 - Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de julgamento de 
MENOR PREÇO POR ÍTEM. 
 4.2 -  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
4.3 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 
formais que não afetem o seu conteúdo. 
4.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 
4.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
4.6 -  Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
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4.7 -  Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual 
tenha apresentado proposta. 
5 - Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR ÍTEM, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o 
proponente para que seja obtido melhor preço. 
6.1 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
7 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelos licitantes.  
8 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 
Pregoeiro devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
X – ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. 
1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou 
licitante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal, devendo ser protocolizadas na 
Sala de Licitações da Prefeitura, na Av. Renato Azeredo, Nº 2001, Verdelândia/MG. 
 
2 - No final da sessão, os licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo único de 03 (três) dias úteis, a 
partir do dia seguinte à sua manifestação. 
2.1 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
2.2 - Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 
3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
4.1 - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
4.2 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes 

requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
a) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Verdelândia/MG., aos cuidados do Pregoeiro, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 
b) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Verdelândia/MG., nos casos de anulação ou 

revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea 
“c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 
contendo razão social, CPF e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 
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d) ser protocolizado na Sala de Licitações da Prefeitura, na Av. Renato Azeredo, Nº 2001, 
Verdelândia/MG.  

5 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via fax, e 
ainda, estará afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.  
6 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo 
legal e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 

7 - A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnação 
endereçada via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de 
Licitações da Prefeitura, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
 
2 - Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os 
licitantes via postal, ou correspondência/comunicado em mãos, e ainda publicado na 
Imprensa Oficial do Município (Quadro de Avisos do Município); competindo à 
autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e HOMOLOGAR o 
Procedimento Licitatório. 
 
XII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e, quando suspenso, descredenciado dos sistemas de 
cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais 
cominações legais. 
2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
2.1 – multa correspondente a 02% (dois por cento) do valor da licitação. 
2.2 – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 
3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 
4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 
de força maior ou caso fortuito. 
5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 
 
XIII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a ser registrado, o Município convocará os interessados para 
assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridas os requisitos de 
publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas 
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pelo período de 12 (doze) meses a partir da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial 
do Município. 
.  
2 – A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou 
por procurador com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou 
instrumento equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula 
de identidade. 
3 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de Nota de Empenho de despesa, autorização de 
fornecimento ou outro instrumento similar. 
4 – A Prefeitura convocará oficialmente a licitante vencedora para assinar a ATA no prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da mesma, sob pena de 
decair seu direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
5 - O prazo de assinatura da ata estipulado no subitem poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado durante seu transcurso pela licitante vencedora, e desde 
que haja motivo justificado aceito pela Prefeitura.  
6 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
7 – Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do 
primeiro colocado será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Especificações técnicas para o fornecimento; 
Anexo II - Planilha Proposta de Preço / Fornecimento. 
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento e Declaração de inexistência de fato 
impeditivo de sua habilitação que o impeça de participar de licitações, conforme modelo. 
Anexo IV – Modelo de Ata de Registro de Preços. 
Anexo V - Modelo de declaração que não emprega menor pessoa jurídica. 
Anexo VI – Modelo de declaração de ME e EPP. 
Anexo VII - Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação que o 
impeça de participar de licitações. 
 
2 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação da proponente, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
3 - Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado especificado e válido. 
4 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os 
interessados. 
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4.1 - O Pregoeiro poderá desconsiderar omissões puramente formais observadas na 
documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação. 
4.2 - É facultado ao Pregoeiro solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
5 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação ou a desclassificação da 
licitante. 
6 – Sem que haja o consentimento da Prefeitura é vedado à Contratada ceder, transferir ou 
subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste pregão. 
7 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura reserva-se o direito de alterar quantitativos, 
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
8 – A licitante vencedora terá o prazo de 03(três) dias contados do recebimento da ordem 
de fornecimento ou instrumento equivalente, para entrega das mercadorias. 
9 - A participação da licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria. 
10 - A licitante vencedora deverá no ato da retirada do contrato, demonstrar a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital.   
10.1 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 
Prefeitura revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
mediante ato escrito e fundamentado para conhecimento dos participantes da licitação.  
11 – A Administração quando da aplicação das normas disciplinadoras da licitação, as 
interpretará em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não sejam 
comprometidos o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
12 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14 - A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba/MG, para solucionar quaisquer questões 
oriundas desta licitação. 
 
Verdelândia, 11 de julho de 2019. 
 
 
 

 
Fábia Lopes de Oliveira 

Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

  
REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista, a necessidade de manutenção das atividades das secretarias 
municipais, torna-se necessária a presente contratação.  
 
2. OBJETO 
Eventual e futura aquisição de computadores e materiais de informática para atender as 
necessidades das secretarias do Município de Verdelandia MG II. 
 
3. DO FORNECIMENTO 

A aquisição dos produtos relacionados se faz jus tendo em vista a necessidade de equipar e 
renovar os equipamentos de informático das secretarias. Equipamentos estes essenciais ao 
desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela administração pública, 
impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades 
desenvolvidas pela Secretaria de  Planejamento e demais secretarias do município de 
Verdelândia-MG 

4. DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da Ata será a contar da data de sua assinatura pelo período de 12 
(doze) meses, o qual não poderá ser prorrogado. 
 
5- Descrição do Objeto e valor estimado: 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 
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1 27 UND 

ADAPTADOR WIRELESS USB 
Interface USB 2.0 
Dimensões (L X C X A) 93,5 x 26 x 11 mm (3,7 x 1,0 x 0,4 
pol) 
Tipo de Antena Onidirecional destacável 
Ganho de Antena 4dBi 
RECURSOS WIRELESS 
Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b. 
Frenquência 2,4 a 2,4835 GHz 
Taxa do Sinal 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 
11g: Até 54Mbps (dinâmico) 
11b: Até 11Mbps (dinâmico) 
Sensibilidade da Recepção 130M: -68dBm@10% PER 
108M: -68dBm@10% PER 
54M: -68dBm@10% PER 
11M: -85dBm@8% PER 
6M: -88dBm@10% PER 
1M: -90dBm@8% PER 
Modos Wireless Ad-Hoc 
Infra-estrutural 
Segurança Wireless WEP de 64/128 bits 
WPA/WPA2 
WPA-PSK/WPA2-PSK 
Filtragem MAC Wireless 
Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 
16-QAM, 64-QAM 

 R$ 72,67 R$ 1.962,09 

2 25 UND 

  ADAPTADOR WIRELESS PCI 
Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g  
 Tecnologia: Wireless N  
 Interface: PCI 2.0  
 Faixa de frequência wireless: 2.4GHz a 2.4835GHz  
 Led's: Link/Activity  
 Certificações: FCC Classe B, IC, Wi-Fi®  

 
R$ 104,00 R$ 2.600,00 

3 10 
CX 
305 
MT 

CABO DE REDE 
Descrição do Produto:• Cabo de Rede UTP para 
Computadores• Rolo com 100 mts• Aplicação: Redes de 
computadores (interno / externo)• Condutor: Fio em cobre nu 
- Diâmetro : 0,48mm • Isolamento: Polipropileno diâmetro = 
0,95 +-0,15mm• 4 pares torcidos em passos diferentes• 
Categoria 5e 

 R$ 509,67 R$ 5.096,70 

4 350 UND 

CONECTOR RJ 45 
Descrição do Produto:  
Conector de Rede RJ45  
Categoria 5e  
Transparente 

 R$ 0,78 R$ 273,00 
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5 20 UND 

DATA SHOW 
Tipo de projetor: Multimídia, DLP, UXGA, VGA, XGA - 
SVGA: Resolução Nativa; - UXGA: Resolução suportada;- 
VGA: Resolução suportada.Luminosidade Padrão: 2700 
Lumens; 2700 ANSI lumens.Econômica: SIMDuração 
aproximada da lâmpada:190W, 4500/6000 horas (até 6500 
horas no modo de SmartEco).Tamanho da imagem: 40”-
300”.Tecnologia Pronto para HDTV: Sim. 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Também é compatível e 
suporta 3D: PC: 120 Hz Quadros de Sequência 3D para 
resoluções até WXGA. PC: 60 Hz Superior ~ Inferior 3D 
para resoluções até SXGA + Vídeo: 60 Hz Quadors de 
Sequência 3D para resolições até 480i.multimídia: SIM 
Resolução Máxima: 800 x 600 Nativa: SVGA(800 x 
600).Formato de exibição Sim . Nativo 4:3 (5 
selecionável).Imagem Ajustes de imagem: 
Dinâmico/Apresentação/sRGB/Cinema/Usuário 1/Usuário 
2.Congela a imagem: Não Closed caption: sim com o 
MS513P você pode colocar legendas em vídeo sem a 
necessidade de um dispositivo externo. Perfeito para usar 
como ferramenta educatica, como em uma sala de idiomas, 
na qual a transcrição do diálogo na tela é 
conveniente.Contraste: 13000:1.Lente Tipo de lente: 
F=2.57-2.65, f=21-23.1mm.Zoom: 1.1:1.Frequência 
Horizontal: 31K~102KHz.Vertical: 23~120Hz.Sistema de 
cor: SECAM, NTSC, PAL Alimentação: Bivolt Consumo 
aproximado de energia Típicos 265W.Nível de ruído 30/26 
dBA (Normal/Economic mode).Conexões Computador, 
Vídeo Composto, USB, RCA E HDMI Áudio R/L Entrada de 
áudio Entrada de vídeo Vídeo Componente:  Entrada do 
Computador (D-sub 15pin) x 2;  Saída do Monitor (D-sub 
15pin) x 1; HDMI (v1.3) x 1; Vídeo Composto (RCA) x 1; 
Entrada S-Video (Mini DIN 4pin) x 1; Entrada de Áudio 
(Mini Jack) x 2; Entrada de Áudio L/R (RCA) x 1; Saída de 
Áudio (Mini Jack) x 1; Auto-falante 2W x 1; USB (Type 
Mini B) x 1; RS232 (DB-9pin) x 1. 

 R$ 4,300,00 R$ 
86.000,00 

6 40 UND 

ESTABILIZADOR 
Nº de tomadas 4 Características Gerais - Tomadas 
Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo 
padrão NBR 14136:2002; - Proteção contra subtensão, 
sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; - 
Rendimento > ou = 91%; - Variação de entrada admissível de 
45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 
115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) - Filtro de linha 
contra distúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga 
embutida evitando desligamento acidental; - Não introduz 
distorção harmônica na saída; - Sensor de rede alta, normal e 
baixa; - Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção para 
usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou 
alimentadas por geradores; - Tempo de resposta: < ou = 2 
ciclos de rede; - 5 estágios de regulação; - Porta-fusível 
externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - 
Produto certificado pelo INMETRO/TÜV. Potência 
300VA/300W Tensão/Voltagem bivolt  

 R$ 186,33 R$ 7.453,20 
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7 60 UND 

FONTE ATX 500 WATTS NOMINAL 
Potência nominal: 500W  
Potência real: 230W  
Tipo: padrão ATX 12V V.1.3  
Cooler silencioso de 8cm  
Voltagem: 115V - 230V 50Hz / 60Hz bivolt chave seletora  
Conectores:  
Placa mãe: 1x 20 + 4 pinos  
Processador: 1x 4 pinos  
Periféricos: 3x 4 pinos  
SATA: 1x conector 

 R$ 102,67 R$ 6.160,20 

8 30 UND 

FONTE ATX 5OO WATTS REAL 
Descrição do produto:- Fonte de 500 W (potência real)versão 
2, ideal para máquinas (Pentium 4, Celeron, Pentium D, Dual 
Core, Core 2 Duo, Athlon, Athlon XP, Athlon64, etc.)- 
Suporta até 4 periféricos IDE sem derivação e 1 drive de 1.44 
ou zip, 2 periféricos SATA e 2 auxiliares 4 pinos para placa 
de vídeos.- Potência real de 500W - Chave de liga/desliga e 
voltagem 115/230 V (manual).- Possui 1 cooler de 12 cm x 
12 cm.- PFC ativoCaracterísticas Técnicas:- Comprimento 
dos cabos internos dos periféricos: 50 cm- Comprimento do 
cabo para a placa mãe: 35 cm- Possui conector da placa mãe 
com 20/24 pinosPossui 2 conectores auxiliares de 4 pinos- 
Possui 2 conectores SATA- Possui 4 conectores IDE- 
Funciona c/ todas as placas mãe ATX de todos os 
processadores- 1 cooler de 120 x 120 mm - Tempo mínimo 
de Hold up: 12ms- Tempo máximo de Rise: 20 ms- Saídas 
com proteção de sobretenção: +3,3V / +5V / +12V- MTBF: 
50.000 horas com 80% de carga e temperatura de 25 °C- 
Chaveamento automático de tensão: 115/230 V (a partir de 
setembro de 2010)- Chave manual liga/desliga- Não possui 
tomadas para monitores- Dimensões: 85/150/140 mm 
(Alt/Larg/Prof) 

 R$ 216,33 R$ 6.489,90 

9 15 UND 

HD 500 GB SATA 
A velocidade é de 250 MB/s.- Utiliza cabo serial fino de 
apenas 6 vias. (facilitam a ventilação)- IDE de 3.0 Gbits/s 
(150 MBytes/s) (SATA150)- Código do produto: SATA 2- 
Capacidade máxima com formatação de 512 bytes/setor: 400 
GB- Interface de conexão: Serial ATA 2 (SATA)- Buffer: 
16MB- Taxa de transferência interna: 683 Mbits/s- Taxa 
máxima de transferência externa: 150 Mbytes/s- Taxa de 
transferência média sustentada: maior que 58 Mbytes/s- 
Tempo de busca média: 8,5 ms- Tempo médio latente: 4,16 
ms- Rotação: 7200 rpm- Discos: 2- Cabeças: 4- Bytes/setor: 
512- Lógica CHS (cilindro/cabeça/setor): 16383/16/63- 
Método de gravação: 16/17 EPRML- Contato de partidas e 
paradas: 50.000- Não possui sistema SeaShield- Sistema 
SMART- Correção de erros de leitura: 1 por 100 trilhões- 
Vida útil dos dados: 5 anos- 12 VDC com corrente de 2.8A- 
5VDC- Potência máxima de consumo: 13,5W- Temperatura 
de operação: 5 ~ 55 °C- Temperatura de armazenamento: 70 
~ -40 °C- Impacto máximo em operação: 63 G- Impacto 
máximo desligado: 350 G- Ruído máximo: 2,5 

 
R$ 278,00 R$ 4.170,00 
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10 12 UND 

HD EXTERNO 1TB 
Capacidade 1000 GB 
Conexão USB/Ethernet/Fireware  
Taxa de Transferência 480  
Sistema Operacional Compatível: Windows 7/Vista/XP, Mac 
OS X 10.4.8 ou posterior  

 
R$ 449,33 R$ 5.391,96 

11 15 UND 

HOTEADOR WIRELESS 
Características de Hardware• Interface4 portas LAN 
10/100/1000Mbps; 1 Porta WAN 10/100/1000 Mbps; 1 Porta 
USB 2.0.• BotãoBotão WPS; Power On / Off Button; Botão 
Reset.• Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 1,5 A• 
Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b, IEEE 802.11a• Antena: 3 antenas destacáveis dual 
band (RP-SMA)Recursos sem Fio• Frequência: 2.4-
2.4835GHz; 5,180-5.240GHZ; 5,745-5.825GHz• Taxa de 
sinal: Até 450Mbps• Os EIRP: <20dBm• Sensibilidade 
Recepção- 270M:-68dBm @ 10% PER- 130M:-68dBm @ 
10% PER- 108M:-68dBm @ 10% PER- 54M:-68dBm @ 
10% PER- 11M:-85dBm @ 8% PER- 6M:-88dBm @ 10% 
PER- 1M:-90dBm @ 8% PER• Funções sem fio: Ativar / 
Desativar o rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Wireless 
Estatísticas• Wireless Segurança: 64/128/152-bit WEP / 
WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSKCaracterísticas de 
Software• Tipo de WAN: IP / IP Estático Dinâmico / PPPoE 
/; PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo) / BigPond • 
DHCP: Client Server, DHCP Client List,; Reserva de 
endereço • Qualidade de Serviço: WMM, Controle de Banda• 
Port forwarding: Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, 
DMZ• Dynamic DNS: DynDNS, Comexe, NO-IP• VPN 
Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec• Controle de Acesso: 
Parental Control, Controlo de Gestão Local, Lista de Host, 
horário de acesso, gerenciamento de regras• Firewall de 
segurança: DoS, SPI Firewall; Endereço IP Endereço Filter / 
MAC Filter / Filtro de domínio; IP e MAC Endereço 
obrigatório • Compartilhamento de USB: Suporte a Servidor 
Samba / FTP / Media / Printer Connection• Gestão: Controle 
de Acesso; Gestão Local; Gerenciamento Remoto3 antenas 

 

R$ 649,67 R$ 9.745,05 

12 10 UND 

IMPRESSORA COLORIDA 
Tipo de Impressora: Jato de Tinta/multifuncionalMemória: 
64 MBCiclo mensal: Até 3.000 páginasResolução Máxima: 
600 x 600 dpiVelocidade de impressão Preto: 28 
ppmVelocidade de impressão Colorido: 22 ppmManuseio de 
Papel:Capacidade ADF: Não especificadoCapacidade de 
Entrada: 100 folhas Capacidade de Saída: 20 folhasTipos de 
papel: Papel jato de tinta, fotográfico, comum, envelopes, 
cartões, transparências, etiquetas, transfers iron-on, mídia HP 
Premium.Cartuchos suportados:modelo cartucho preto 21 
(C9351A); modelo cartucho colorido 22 (C9352A). 

 R$ 1.424,50 R$ 
14.245,00 
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13 14 UND 

IMPRESSORA LASER 
Tecnologia de Impressão:  Laser Mono 
Velocidade de impressão (Normal):  Até 18 ppm em preto 
Primeira página impressa (pronta)  Preto: Até 8,5 segundos 
Qualidade de impressão preto (ótima):  Até 600 x 600 x 2 dpi 
(saída efetiva 1200 dpi) 
Ciclo de trabalho (mensal, A4)  Até 5.000 páginas 
Volume mensal de páginas:  250 até 1500 
Velocidade do processador  266 MHz 
Linguagens de impressão  Impressão centra 
Manuseio de entrada de papel, padrão  Bandeja de entrada 
para 150 folhas 
Manuseio de saída de papel, padrão  Escaninho de saída para 
100 folhas 
Impressão frente e verso  Manual (fornecido suporte de 
driver) 
Tamanhos de mídia suportados  A4; A5; A6; B5; cartões 
postais; envelopes (C5, DL, B5) 
Tamanhos de mídia, personalizados  Bandeja de entrada para 
150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação 
prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm 
Tipos de suportes  Papel (laser, normal, fotográfico, não 
tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, 
transparências, postais 
Manuseio de impressões acabada  Folha solta 
Memória    
Memória, padrão  8 MB 
Memória, máxima  8 MB 

 
R$ 1.799,50 R$ 

25.193,00 

14 15 UND 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 
Conexão: USB 2.0Tecnologia de impressão: Laser: FastRes 
600; FastRes 1200Funções: Impressão, cópia, digitalização e 
faxProcessador: Marvell/400 MHzTipo de digitalização.: De 
mesa, ADFCiclo de trabalho mensal: Até 8000 
páginasMemória: 64 MBRede: 10/100Digitalização em 
cores: SimLinguagem da Impressora: Baseada em 
hostSistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft Windows 
7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003; Mac 
OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; LinuxGramatura de folha: ADF 
60 a 90 g/m² (16 a 24 lb) comum; bandeja 1: 16 a 43 
lbNúmero Máximo de Cópias: Até 99 cópiasCapacidade de 
entrada: Até 150 folhas; Até 10 envelopesCapacidade de 
saída: Até 100 folhas; Até 10 envelopes; Até 75 
transparênciasFormato de arquivo de digitalização: JPEG, 
TIF (compactado e não compactado), PDF, GIF, 
BMPResolução de impressão: Em preto (ótima): até 600 x 
600 dpi (1200 dpi de saída efetiva); Em preto (normal): até 
600 x 400 dpiVelocidade de Digitalização: Fotos 10 x 15 cm 
em cores para arquivo: menos de 7 segundos; Em preto 
(normal): até 6 ppm; Em cores (normal): até 3 ppm; ADF: até 
7,4 ppm (em preto e branco), até 3ppm (cores)Tamanho 
máximo da Digitalização: ADF: 216 x 356 mm (8,5 x 14 
pol.); De mesa: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pol.)Tipos de 
mídia aceitos: Papel (comum, laser), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartão e cartões - postaisVelocidade 
de impressão: Em preto (Carta): até 19 ppm; em preto (A4): 
até 18 ppm; Saída da primeira p·gina em preto-e-branco 2 : 

 

R$ 3.595,00 R$ 
53.925,00 
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8,5 segundosConsumo: 375 watts ativa, 0,3 watt desligada, 2 
watts em economia de energia, 4,7 watts em espera 

15 08 UND 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
•  Especificações TécnicasVelocidade de impressão•  
Qualidade rascunho, preto, carta: Até 20 ppm•  Qualidade 
rascunho, cor, carta: Até 14 ppm•  Qualidade normal, preto, 
carta: Até 7 ppm•  Qualidade normal, cor, carta: Até 2.9 ppm•  
Qualidade otimizada, preto, carta: Até 0.9 ppmResolução•  
Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto: Até 
1200 x 1200 dpi•  Qualidade de resolução de impressão 
otimizada, cor: Capacidade até 4800 x 1200 dpi cor 
otimizada para impressão a partir de um computador, e 1200 
dpi de entrada•  Resolução de digitalização por hardware: Até 
1200 x 1200 dpi•  Resolução de digitalização óptica: Até 600 
dpi•  Profundidade de bits: 48 bitsManuseio de papel•  
Capacidade de entrada padrão: Até 100 folhas•  Capacidade 
de entrada máxima: Até 100 folhas•  Capacidade de saída 
padrão: Até 20 folhas•  Capacidade de saída máxima: Até 20 
folhas•  Ciclo de trabalho: Até 1500 páginas•  Tipos de papel: 
Papel (comum, para jato de tinta, fotográfico), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartões, premium HP, decalques 
térmicos•  Capacidade de bandeja para papel, máxima: 1 
bandeja•  Impressão frente e verso: Nenhum•  Tamanhos de 
papel: 77 x 127 a 216 x 356 mmCartuchos•  Número de 
cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tri-color) •  Cores dos 
cartuchos de impressão: Preto, ciano, magenta, amareloFax•  
Velocidade de fax, carta: 3 segundos por página•  Discagem 
rápida de fax, máximo de números: Até 100 números•  
Memória de fax, carta: Até 200 páginas•  Descrição fax e 
modem: Até 33,6 kbpsDigitalização•  Resolução de 
digitalização aperfeiçoada: Até 19,200 dpi aperfeiçoados•  
Tamanho máximo de digitalização: 216 x 356 mm•  Tipo de 
digitalização: Alimentação de folhas•  Níveis escala de cinza: 
256 níveis de cinza•  Digitalização em cores: 
SimConectividade•  Conectividade padrão: USB•  
Conectividade opcional: Nenhum•  Portas E/S externas: 1 
USB•  Pronto para rede: NenhumMemória•  Memória padrão: 
16 MB•  Memória máxima: 16 MBGeral•  Cabo em caixa: 
Não•  Linguagens da impressora, padrão: Lightweight 
Imaging Device Interface Language (LIDIL) •  Software 
incluído: Software HP Photosmart EssentialRequerimentos 
de sistema•  Compatível com Mac: SimEnergia e meio 
ambiente•  Faixa de umidade: 15 a 80% umidade relativa•  
Consumo (máximo): Máximo 18 watts•  Temperatura 
máxima de operação: 5 a 40 °CDimensões e peso•  
Dimensões do produto (padrão): 425.5 x 204 x 180 mm•  
Peso do produto: 3.91 kg•  Peso do pacote: 5.55 kgGarantia•  
Garantia limitada de um ano para hardware, com serviço, 
suporte e respaldo do Atendimento do Cliente HP; um ano de 
suporte técnico por telefon•  Especificações 
TécnicasVelocidade de impressão•  Qualidade rascunho, 
preto, carta: Até 20 ppm•  Qualidade rascunho, cor, carta: Até 
14 ppm•  Qualidade normal, preto, carta: Até 7 ppm•  
Qualidade normal, cor, carta: Até 2.9 ppm•  Qualidade 
otimizada, preto, carta: Até 0.9 ppmResolução•  Qualidade de 
resolução de impressão otimizada, preto: Até 1200 x 1200 

 

R$ 3.599,00 R$ 
28.792,00 
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dpi•  Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor: 
Capacidade até 4800 x 1200 dpi cor otimizada para 
impressão a partir de um computador, e 1200 dpi de entrada•  
Resolução de digitalização por hardware: Até 1200 x 1200 
dpi•  Resolução de digitalização óptica: Até 600 dpi•  
Profundidade de bits: 48 bitsManuseio de papel•  Capacidade 
de entrada padrão: Até 100 folhas•  Capacidade de entrada 
máxima: Até 100 folhas•  Capacidade de saída padrão: Até 
20 folhas•  Capacidade de saída máxima: Até 20 folhas•  
Ciclo de trabalho: Até 1500 páginas•  Tipos de papel: Papel 
(comum, para jato de tinta, fotográfico), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartões, premium HP, decalques 
térmicos•  Capacidade de bandeja para papel, máxima: 1 
bandeja•  Impressão frente e verso: Nenhum•  Tamanhos de 
papel: 77 x 127 a 216 x 356 mmCartuchos•  Número de 
cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tri-color) •  Cores dos 
cartuchos de impressão: Preto, ciano, magenta, amareloFax•  
Velocidade de fax, carta: 3 segundos por página•  Discagem 
rápida de fax, máximo de números: Até 100 números•  
Memória de fax, carta: Até 200 páginas•  Descrição fax e 
modem: Até 33,6 kbpsDigitalização•  Resolução de 
digitalização aperfeiçoada: Até 19,200 dpi aperfeiçoados•  
Tamanho máximo de digitalização: 216 x 356 mm•  Tipo de 
digitalização: Alimentação de folhas•  Níveis escala de cinza: 
256 níveis de cinza•  Digitalização em cores: 
SimConectividade•  Conectividade padrão: USB•  
Conectividade opcional: Nenhum•  Portas E/S externas: 1 
USB•  Pronto para rede: NenhumMemória•  Memória padrão: 
16 MB•  Memória máxima: 16 MBGeral•  Cabo em caixa: 
Não•  Linguagens da impressora, padrão: Lightweight 
Imaging Device Interface Language (LIDIL) •  Software 
incluído: Software HP Photosmart EssentialRequerimentos 
de sistema•  Compatível com Mac: SimEnergia e meio 
ambiente•  Faixa de umidade: 15 a 80% umidade relativa•  
Consumo (máximo): Máximo 18 watts•  Temperatura 
máxima de operação: 5 a 40 °CDimensões e peso•  
Dimensões do produto (padrão): 425.5 x 204 x 180 mm•  
Peso do produto: 3.91 kg•  Peso do pacote: 5.55 kgGarantia•  
Garantia limitada de um ano para hardware, com serviço, 
suporte e respaldo do Atendimento do Cliente HP; um ano de 
suporte técnico por telefon 

16 25 UND 
MEMORIA RAM 4GB DDR3 
Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAMCapacidade: 4GBLatência: 
CL9Tensão: 1.5VVelocidade: DDR3 1333 (PC3 10600) 

 
R$ 199,67 R$ 4.991,75 
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17 35 UND 

 
MICRO COMPUTADOR COM MONITOR 
Série do Processador 4460 
Clock 3 
Barramento DDR3 
Cache 6MB 
Memória Ram 4 GB 
Tipo e Clock DDR3 
Expansível Até 8 GB 
HD 500 GB 
RPM - Rotação por Minuto 7.200 
Chipset da Placa de Vídeo Intel® H61 Express 
Placa Dedicada ou Integrada Intel Graphics 3000 (até 512MB 
Compartilhado) 
Memória da Placa de Vídeo (até 512MB Compartilhado) 
Slot SATA2 2 
Slot PCI-Express 1 
Slot PCI 2 
Baias 2 
USB 6 
PS2 Teclado  
PS2 Mouse  
VGA 1 
DVI  
HDMI 
Rede - RJ45 1 
Acompanha Monitor 
Tamanho da Tela De 18" à 21" Polegadas 
Gravador de DVD  
Leitor de Cartões 

 
R$ 3.294,50 R$ 

115.307,50 

18 12 UND 

MONITOR LED 18,5'' 
Tipo de Monitor: LED 
Tamanho da tela:18,5" Wide (16:9) 
Resolução Máxima: 1366x768 
Pixel Pitch: 0,300 mm (H) x 0,300 mm (V) 
Brilho: 250cd/m2 
Contraste: Mega DCR 5M:1 (Static 1000:1) 
Ângulo de Visão: 170°/160° 
Tempo de resposta: 5ms 
Voltagem: Bivolt 

 
R$ 544,50 R$ 6.534,00 

19 80 UND 

MOUSE OPTICO 
Óptico: SimRoda de rolagem (scroll): SimPlug & Play: 
SimInterface: USB.Equipamentos compatíveis: PCRequisitos 
do Sistema: Windows XP/2000/ME/98SE Mac OS X versões 
10.1 a 10.1.3 (exceto 10.0). 

 
R$23,00  R$ 1.840,00 

20 05 UND 

CPE 5.8 
 Especificações do Processador: Atheros AR2315 SOC, 
MIPS 4KC, 180MHz 
Informação da Memória: 16MB de SDRAM, 4MB Flash 
- Interface de Rede: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) 
Interface Ethernet 
- Aprovações: FCC Parte 15,247, IC RS210 
- RoHS Compliance: YES 
- Antena: Antena integrada matriz + Externo RP-SMA/div> 
- Alimentação: 12V, 1A (12 Watts). Fornecimento e injector 
incluído 

 

R$ 275,00 R$ 1.375,00 
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- Power Method: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 
7,8 return) 
- Temperatura em Operação: -20C to +70C (System PCB 
optimized for hi-temp) 

21 60 UND 

PEN DRIVE  
Capacidade: 16Gb 
Leitura até 13 Mbps. 
Taxa de transferência até 48 Mbps 
Gravação até 5 Mbps. 

 
R$ 43,63 R$ 2.617,80 

22 15 UND 

PLACA MÃE 
- Formato da placa: ATX 
- Dimensões: 30,5 cm x 22,9 cm 
Processadores Intel compatíveis:  
- Barramentos compatíveis: ver link abaixo  
- Soquete: LGA-1155 
- Core i3  
- Core i5  
- Core i7  
Memória:  
- 4 soquetes DDR3 de 240 pinos 
- Suporte para DDR3 
2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz 
- Capacidade máxima de memória: 32 GB 
Slots de expansão:  
- 1 slot PCI Express 2.0 x16 com funcionamento x16 
- 1 slot PCI Express 2.0 x16 com funcionamento x4 
- 2 slots PCI Express x1 
- 3 slots PCI convencional 

 
R$ 844,50 R$ 

12.667,50 

23 15 UND 

PROCESSADOR 
• BX80623I52500 I5 4660 3.30GHZ 6M CACHE LGA1155• 
Número do processador i5-2500• Nº de núcleos 4• Nº de 
threads 4• Velocidade do clock 3.3 GHz• Frequência turbo 
max 3.7 GHz• Cache inteligente Intel® 6 MB• Razão 
barramento/núcleo 33• Conjunto de instruções 64-bit• 
Extensões de conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX• 
Opções embarcadas disponíveis No• Litografia 32 nm• TDP 
máx. 95 W• Tamanho máximo de memória• (de acordo com 
o tipo de memória) 32 GB• Tipos de memória DDR3-
1066/1333• Nº de canais de memória 2• Largura de banda 
máxima da memória 21 GB/s 

 R$ 1.449,00 R$ 
21.735,00 

24 10 UND 

SWITCH 
Alimentação: Bivolt. 
Tamanho tabela MAC: 8K. 
Switch Fabric: 4,8 Gbps Forwarding Capacity. 
Método de transmissão: Store-and-Forwars. 
RAM Buffer: 320Kbytes. 
QoS: 802.1p (2 Queues). 
Interface: RJ-45 - 10BASE-T. 
Protocolo de rede e normas: IEEE - 802.3 Ethernet, 802.3u 
Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.1p Priority Queuing. 
Dissipação de calor: AC input 4.5 BTU/h. 
Temperatura: Operação de 32º to 104ºF (0º to 40º C). 
Umidade: Operação de 10º~90º RH (Non-condensing). 
Ambiental: RoHS compliant. 
Consumo aprox. de energia: 

 
R$ 2.434,95 R$ 

24.349,50 
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- Power on (standby) - DC input 1 Watt; 
- Max - DC input 4.6 Watts. 

25 80 UND 

TECLADO  
Características Gerais - Sistemas requeridos: funciona com 
todas as versões do Windows, Compatível com IBM PC  
- Padrão: ABNT2 
Tipo de conexão USB 

 

R$ 37,30 R$ 2.984,00 

26 20 UND 

 GRAVADOR DVD 
Interface: SATA- Cache: 2 Mbytes- LED indicativo de 
funcionamento no corpo do gravador em verdeRecursos de 
desempenho:- Tempo Médio de Acesso de DVD: 160 ms 
(típico)- Tempo Médio de Acesso  de CD: 140 ms 
(típico)Mídias compatíveis:- DVD-ROM, DVD-R, DL DVD-
R, DVD-RW, DVD + R, DVD + R DL, DVD + RW- DVD-
RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW com 80 milímetros e 120 
milímetros de diâmetroVelocidades de leitura:- SL DVD-
ROM: 16x- DVD-ROM DL: 12x- DVD ± R: 16x- DVD ± R 
DL: 12x- DVD ± RW: 13x- DVD-RAM: 12x- CD-ROM: 
48x- CD-R: 48x- CD-RW: 40xVelocidades de gravação:- 
DVD ± R: 24x; - DVD ± R DL: 12x;- DVD + RW: 8x; - 
DVD-RW: 6x; - DVD-RAM: 12x; - CD-R: 48x;- CD-RW: 
32x 

 R$ 142,97 R$ 2.859,40 

27 30 UND 

NOTEBOOK 
Processador2.6 GHz com Turbo Boost até 3.2 GHzCache3 
MBSistema operacional64 bitsTamanho da tela14"Tipo de 
telaLCD LEDUnidade ópticaGravador de DVD/CDLeitor de 
cartãoSD, MMCLeitor biométricoNãoWebcam 
integradaSimResolução da webcam1.0 MPSintonizador de 
TVnãoConexão s/ fio (wireless)802.11 b/g/nConexão 
BluetoothNãoCorPretoCaracterísticas Gerais- Tela LED HD 
Widescreen, com resolução de 1366 x 768 - Alto-falantes 
estéreo integrados - Microfone integrado - Slot para trava de 
segurança Memória RAM4 GB DDR3 1600 MHzTipo de 
memóriaDDR3Expansão da memória até16 GBDisco rígido 
(HD)1 TB 5400 RPMPortas USB2 (3.0), 1 (2.0)Saída 
HDMIsimSaída Micro 
HDMInãoRede10/100ModemnãoOutras conexõesVGAPlaca 
de vídeoIntegradaPlaca de somIntegrada, com Dolby 
Advanced AudioMouseTouchpadBateria4 células 
41WhBivolt 

 R$ 3.949,50 R$ 
118.485,00 

    28 

10 UN 

Nobreack 1500 va Processado  

Modelos monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. 
Filtro de linha. 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). 
DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de 
rede elétrica. 
Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da 
bateria, preservando a sua vida útil. 
Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa 
ser substituída. 
Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o 
nobreak desligado. 
Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das 

 

R$1.183,00 R$11.830,0
0 
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baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. 
Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de 
bateria externo ao nobreak. 
True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita 
a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores. 
Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta 
a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico 
interno. 
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, 
garantindo assim o seu funcionamento ideal. 
Interativo - regulação on-line. 
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 
Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão 
adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo 
(cargas não lineares). 
Led colorido no painel frontal: indica as condições de 
funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, 
entre outras informações. 
Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de 
rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e 
final de vida útil da bateria, entre outras informações. 
Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o 
acionamento ou desacionamento acidental, além de 
desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum 
evento. 
Porta fusível externo com unidade reserva. 
OPCIONAL: 
Garanta até 8h de autonomia com um módulo de bateria 
externo. Saiba mais no site www.sms.com.br/modulos 
 

29 
25 UND 

APOIO DE PUNHO PARA TECLADO 
Medidas: 2,9 x 44,5 x 7,7cm (A x L x P) 
Composição: silicone macio forrado em tecido 
Formato: Ergonômico 
Base antiderrapante 
Cor: preto  

 
R$ 61,33 R$ 1.533,25 
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NOTEBOOK 

Processador 
5ª Geração Intel® i3 

 
Sistema Operacional Incluso 

Gráficos 
HD Graphics Integrada 

 2GB dedicada 

Memória 4GB com de expansão 16gb 
(2 slots) / Padrão DDR3L 1600MHz

Tela 14" HD LED (1366 x 768) 
Câmera HD 720p 

Armazenamento 
Disco Rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm

 

R$3.450,00 R$10.350,0
0 
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VALOR MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO: R$ 596.956,80 (quinhentos e noventa e seis 
mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidade Ótica Gravador e leitor de CD e DVD, 9 mm, não removível 

Áudio 
Alto-falantes com certificação Dolby® Advanced Audio™ v2  

Microfone single 

Bateria 
Modelos sem placa gráfica dedicada: 4 células (32Wh)  

Modelos com placa gráfica dedicada: 4 células (41Wh) 

Teclado 
Touchpad tradicional com 2 botões 

Teclado tradicional 

Comunicação 
Wireless 1x1 802.11 BGN 

Ethernet 100/1000M 

Portas 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, Leitor de cartões 2 em 1 
(SD, MMC) 
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ANEXO II 
(Papel timbrado do proponente) 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

1. Objeto: Eventual e futura aquisição de computadores e materiais de informática 
para atender as necessidades das secretarias do Município de Verdelândia MG II, 
conforme discriminado abaixo: 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 27 UND 

ADAPTADOR WIRELESS USB 
Interface USB 2.0 
Dimensões (L X C X A) 93,5 x 26 x 11 mm (3,7 x 1,0 x 0,4 
pol) 
Tipo de Antena Onidirecional destacável 
Ganho de Antena 4dBi 
RECURSOS WIRELESS 
Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b. 
Frenquência 2,4 a 2,4835 GHz 
Taxa do Sinal 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 
11g: Até 54Mbps (dinâmico) 
11b: Até 11Mbps (dinâmico) 
Sensibilidade da Recepção 130M: -68dBm@10% PER 
108M: -68dBm@10% PER 
54M: -68dBm@10% PER 
11M: -85dBm@8% PER 
6M: -88dBm@10% PER 
1M: -90dBm@8% PER 
Modos Wireless Ad-Hoc 
Infra-estrutural 
Segurança Wireless WEP de 64/128 bits 
WPA/WPA2 
WPA-PSK/WPA2-PSK 
Filtragem MAC Wireless 
Tecnologia de Modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 
16-QAM, 64-QAM 

   

2 25 UND 

  ADAPTADOR WIRELESS PCI 
Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g  
 Tecnologia: Wireless N  
 Interface: PCI 2.0  
 Faixa de frequência wireless: 2.4GHz a 2.4835GHz  
 Led's: Link/Activity  
 Certificações: FCC Classe B, IC, Wi-Fi®  
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3 10 
CX 
305 
MT 

CABO DE REDE 
Descrição do Produto:• Cabo de Rede UTP para 
Computadores• Rolo com 100 mts• Aplicação: Redes de 
computadores (interno / externo)• Condutor: Fio em cobre nu 
- Diâmetro : 0,48mm • Isolamento: Polipropileno diâmetro = 
0,95 +-0,15mm• 4 pares torcidos em passos diferentes• 
Categoria 5e 

   

4 350 UND 

CONECTOR RJ 45 
Descrição do Produto:  
Conector de Rede RJ45  
Categoria 5e  
Transparente 

   

5 20 UND 

DATA SHOW 
Tipo de projetor: Multimídia, DLP, UXGA, VGA, XGA - 
SVGA: Resolução Nativa; - UXGA: Resolução suportada;- 
VGA: Resolução suportada.Luminosidade Padrão: 2700 
Lumens; 2700 ANSI lumens.Econômica: SIMDuração 
aproximada da lâmpada:190W, 4500/6000 horas (até 6500 
horas no modo de SmartEco).Tamanho da imagem: 40”-
300”.Tecnologia Pronto para HDTV: Sim. 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Também é compatível e 
suporta 3D: PC: 120 Hz Quadros de Sequência 3D para 
resoluções até WXGA. PC: 60 Hz Superior ~ Inferior 3D 
para resoluções até SXGA + Vídeo: 60 Hz Quadors de 
Sequência 3D para resolições até 480i.multimídia: SIM 
Resolução Máxima: 800 x 600 Nativa: SVGA(800 x 
600).Formato de exibição Sim . Nativo 4:3 (5 
selecionável).Imagem Ajustes de imagem: 
Dinâmico/Apresentação/sRGB/Cinema/Usuário 1/Usuário 
2.Congela a imagem: Não Closed caption: sim com o 
MS513P você pode colocar legendas em vídeo sem a 
necessidade de um dispositivo externo. Perfeito para usar 
como ferramenta educatica, como em uma sala de idiomas, 
na qual a transcrição do diálogo na tela é 
conveniente.Contraste: 13000:1.Lente Tipo de lente: 
F=2.57-2.65, f=21-23.1mm.Zoom: 1.1:1.Frequência 
Horizontal: 31K~102KHz.Vertical: 23~120Hz.Sistema de 
cor: SECAM, NTSC, PAL Alimentação: Bivolt Consumo 
aproximado de energia Típicos 265W.Nível de ruído 30/26 
dBA (Normal/Economic mode).Conexões Computador, 
Vídeo Composto, USB, RCA E HDMI Áudio R/L Entrada de 
áudio Entrada de vídeo Vídeo Componente:  Entrada do 
Computador (D-sub 15pin) x 2;  Saída do Monitor (D-sub 
15pin) x 1; HDMI (v1.3) x 1; Vídeo Composto (RCA) x 1; 
Entrada S-Video (Mini DIN 4pin) x 1; Entrada de Áudio 
(Mini Jack) x 2; Entrada de Áudio L/R (RCA) x 1; Saída de 
Áudio (Mini Jack) x 1; Auto-falante 2W x 1; USB (Type 
Mini B) x 1; RS232 (DB-9pin) x 1. 
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6 40 UND 

ESTABILIZADOR 
Nº de tomadas 4 Características Gerais - Tomadas 
Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo 
padrão NBR 14136:2002; - Proteção contra subtensão, 
sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; - 
Rendimento > ou = 91%; - Variação de entrada admissível de 
45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 
115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) - Filtro de linha 
contra distúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga 
embutida evitando desligamento acidental; - Não introduz 
distorção harmônica na saída; - Sensor de rede alta, normal e 
baixa; - Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção para 
usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou 
alimentadas por geradores; - Tempo de resposta: < ou = 2 
ciclos de rede; - 5 estágios de regulação; - Porta-fusível 
externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - 
Produto certificado pelo INMETRO/TÜV. Potência 
300VA/300W Tensão/Voltagem bivolt  

   

7 60 UND 

FONTE ATX 500 WATTS NOMINAL 
Potência nominal: 500W  
Potência real: 230W  
Tipo: padrão ATX 12V V.1.3  
Cooler silencioso de 8cm  
Voltagem: 115V - 230V 50Hz / 60Hz bivolt chave seletora  
Conectores:  
Placa mãe: 1x 20 + 4 pinos  
Processador: 1x 4 pinos  
Periféricos: 3x 4 pinos  
SATA: 1x conector 

   

8 30 UND 

FONTE ATX 5OO WATTS REAL 
Descrição do produto:- Fonte de 500 W (potência real)versão 
2, ideal para máquinas (Pentium 4, Celeron, Pentium D, Dual 
Core, Core 2 Duo, Athlon, Athlon XP, Athlon64, etc.)- 
Suporta até 4 periféricos IDE sem derivação e 1 drive de 1.44 
ou zip, 2 periféricos SATA e 2 auxiliares 4 pinos para placa 
de vídeos.- Potência real de 500W - Chave de liga/desliga e 
voltagem 115/230 V (manual).- Possui 1 cooler de 12 cm x 
12 cm.- PFC ativoCaracterísticas Técnicas:- Comprimento 
dos cabos internos dos periféricos: 50 cm- Comprimento do 
cabo para a placa mãe: 35 cm- Possui conector da placa mãe 
com 20/24 pinosPossui 2 conectores auxiliares de 4 pinos- 
Possui 2 conectores SATA- Possui 4 conectores IDE- 
Funciona c/ todas as placas mãe ATX de todos os 
processadores- 1 cooler de 120 x 120 mm - Tempo mínimo 
de Hold up: 12ms- Tempo máximo de Rise: 20 ms- Saídas 
com proteção de sobretenção: +3,3V / +5V / +12V- MTBF: 
50.000 horas com 80% de carga e temperatura de 25 °C- 
Chaveamento automático de tensão: 115/230 V (a partir de 
setembro de 2010)- Chave manual liga/desliga- Não possui 
tomadas para monitores- Dimensões: 85/150/140 mm 
(Alt/Larg/Prof) 
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9 15 UND 

HD 500 GB SATA 
A velocidade é de 250 MB/s.- Utiliza cabo serial fino de 
apenas 6 vias. (facilitam a ventilação)- IDE de 3.0 Gbits/s 
(150 MBytes/s) (SATA150)- Código do produto: SATA 2- 
Capacidade máxima com formatação de 512 bytes/setor: 400 
GB- Interface de conexão: Serial ATA 2 (SATA)- Buffer: 
16MB- Taxa de transferência interna: 683 Mbits/s- Taxa 
máxima de transferência externa: 150 Mbytes/s- Taxa de 
transferência média sustentada: maior que 58 Mbytes/s- 
Tempo de busca média: 8,5 ms- Tempo médio latente: 4,16 
ms- Rotação: 7200 rpm- Discos: 2- Cabeças: 4- Bytes/setor: 
512- Lógica CHS (cilindro/cabeça/setor): 16383/16/63- 
Método de gravação: 16/17 EPRML- Contato de partidas e 
paradas: 50.000- Não possui sistema SeaShield- Sistema 
SMART- Correção de erros de leitura: 1 por 100 trilhões- 
Vida útil dos dados: 5 anos- 12 VDC com corrente de 2.8A- 
5VDC- Potência máxima de consumo: 13,5W- Temperatura 
de operação: 5 ~ 55 °C- Temperatura de armazenamento: 70 
~ -40 °C- Impacto máximo em operação: 63 G- Impacto 
máximo desligado: 350 G- Ruído máximo: 2,5 

 
  

10 12 UND 

HD EXTERNO 1TB 
Capacidade 1000 GB 
Conexão USB/Ethernet/Fireware  
Taxa de Transferência 480  
Sistema Operacional Compatível: Windows 7/Vista/XP, Mac 
OS X 10.4.8 ou posterior  

   

11 15 UND 

HOTEADOR WIRELESS 
Características de Hardware• Interface4 portas LAN 
10/100/1000Mbps; 1 Porta WAN 10/100/1000 Mbps; 1 Porta 
USB 2.0.• BotãoBotão WPS; Power On / Off Button; Botão 
Reset.• Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 1,5 A• 
Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b, IEEE 802.11a• Antena: 3 antenas destacáveis dual 
band (RP-SMA)Recursos sem Fio• Frequência: 2.4-
2.4835GHz; 5,180-5.240GHZ; 5,745-5.825GHz• Taxa de 
sinal: Até 450Mbps• Os EIRP: <20dBm• Sensibilidade 
Recepção- 270M:-68dBm @ 10% PER- 130M:-68dBm @ 
10% PER- 108M:-68dBm @ 10% PER- 54M:-68dBm @ 
10% PER- 11M:-85dBm @ 8% PER- 6M:-88dBm @ 10% 
PER- 1M:-90dBm @ 8% PER• Funções sem fio: Ativar / 
Desativar o rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Wireless 
Estatísticas• Wireless Segurança: 64/128/152-bit WEP / 
WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSKCaracterísticas de 
Software• Tipo de WAN: IP / IP Estático Dinâmico / PPPoE 
/; PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo) / BigPond • 
DHCP: Client Server, DHCP Client List,; Reserva de 
endereço • Qualidade de Serviço: WMM, Controle de Banda• 
Port forwarding: Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, 
DMZ• Dynamic DNS: DynDNS, Comexe, NO-IP• VPN 
Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec• Controle de Acesso: 
Parental Control, Controlo de Gestão Local, Lista de Host, 
horário de acesso, gerenciamento de regras• Firewall de 
segurança: DoS, SPI Firewall; Endereço IP Endereço Filter / 
MAC Filter / Filtro de domínio; IP e MAC Endereço 
obrigatório • Compartilhamento de USB: Suporte a Servidor 
Samba / FTP / Media / Printer Connection• Gestão: Controle 
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de Acesso; Gestão Local; Gerenciamento Remoto3 antenas 

12 10 UND 

IMPRESSORA COLORIDA 
Tipo de Impressora: Jato de Tinta/multifuncionalMemória: 
64 MBCiclo mensal: Até 3.000 páginasResolução Máxima: 
600 x 600 dpiVelocidade de impressão Preto: 28 
ppmVelocidade de impressão Colorido: 22 ppmManuseio de 
Papel:Capacidade ADF: Não especificadoCapacidade de 
Entrada: 100 folhas Capacidade de Saída: 20 folhasTipos de 
papel: Papel jato de tinta, fotográfico, comum, envelopes, 
cartões, transparências, etiquetas, transfers iron-on, mídia HP 
Premium.Cartuchos suportados:modelo cartucho preto 21 
(C9351A); modelo cartucho colorido 22 (C9352A). 

   

13 14 UND 

IMPRESSORA LASER 
Tecnologia de Impressão:  Laser Mono 
Velocidade de impressão (Normal):  Até 18 ppm em preto 
Primeira página impressa (pronta)  Preto: Até 8,5 segundos 
Qualidade de impressão preto (ótima):  Até 600 x 600 x 2 dpi 
(saída efetiva 1200 dpi) 
Ciclo de trabalho (mensal, A4)  Até 5.000 páginas 
Volume mensal de páginas:  250 até 1500 
Velocidade do processador  266 MHz 
Linguagens de impressão  Impressão centra 
Manuseio de entrada de papel, padrão  Bandeja de entrada 
para 150 folhas 
Manuseio de saída de papel, padrão  Escaninho de saída para 
100 folhas 
Impressão frente e verso  Manual (fornecido suporte de 
driver) 
Tamanhos de mídia suportados  A4; A5; A6; B5; cartões 
postais; envelopes (C5, DL, B5) 
Tamanhos de mídia, personalizados  Bandeja de entrada para 
150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação 
prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm 
Tipos de suportes  Papel (laser, normal, fotográfico, não 
tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, 
transparências, postais 
Manuseio de impressões acabada  Folha solta 
Memória    
Memória, padrão  8 MB 
Memória, máxima  8 MB 
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14 15 UND 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 
Conexão: USB 2.0Tecnologia de impressão: Laser: FastRes 
600; FastRes 1200Funções: Impressão, cópia, digitalização e 
faxProcessador: Marvell/400 MHzTipo de digitalização.: De 
mesa, ADFCiclo de trabalho mensal: Até 8000 
páginasMemória: 64 MBRede: 10/100Digitalização em 
cores: SimLinguagem da Impressora: Baseada em 
hostSistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft Windows 
7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003; Mac 
OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; LinuxGramatura de folha: ADF 
60 a 90 g/m² (16 a 24 lb) comum; bandeja 1: 16 a 43 
lbNúmero Máximo de Cópias: Até 99 cópiasCapacidade de 
entrada: Até 150 folhas; Até 10 envelopesCapacidade de 
saída: Até 100 folhas; Até 10 envelopes; Até 75 
transparênciasFormato de arquivo de digitalização: JPEG, 
TIF (compactado e não compactado), PDF, GIF, 
BMPResolução de impressão: Em preto (ótima): até 600 x 
600 dpi (1200 dpi de saída efetiva); Em preto (normal): até 
600 x 400 dpiVelocidade de Digitalização: Fotos 10 x 15 cm 
em cores para arquivo: menos de 7 segundos; Em preto 
(normal): até 6 ppm; Em cores (normal): até 3 ppm; ADF: até 
7,4 ppm (em preto e branco), até 3ppm (cores)Tamanho 
máximo da Digitalização: ADF: 216 x 356 mm (8,5 x 14 
pol.); De mesa: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pol.)Tipos de 
mídia aceitos: Papel (comum, laser), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartão e cartões - postaisVelocidade 
de impressão: Em preto (Carta): até 19 ppm; em preto (A4): 
até 18 ppm; Saída da primeira p·gina em preto-e-branco 2 : 
8,5 segundosConsumo: 375 watts ativa, 0,3 watt desligada, 2 
watts em economia de energia, 4,7 watts em espera 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
•  Especificações TécnicasVelocidade de impressão•  
Qualidade rascunho, preto, carta: Até 20 ppm•  Qualidade 
rascunho, cor, carta: Até 14 ppm•  Qualidade normal, preto, 
carta: Até 7 ppm•  Qualidade normal, cor, carta: Até 2.9 ppm•  
Qualidade otimizada, preto, carta: Até 0.9 ppmResolução•  
Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto: Até 
1200 x 1200 dpi•  Qualidade de resolução de impressão 
otimizada, cor: Capacidade até 4800 x 1200 dpi cor 
otimizada para impressão a partir de um computador, e 1200 
dpi de entrada•  Resolução de digitalização por hardware: Até 
1200 x 1200 dpi•  Resolução de digitalização óptica: Até 600 
dpi•  Profundidade de bits: 48 bitsManuseio de papel•  
Capacidade de entrada padrão: Até 100 folhas•  Capacidade 
de entrada máxima: Até 100 folhas•  Capacidade de saída 
padrão: Até 20 folhas•  Capacidade de saída máxima: Até 20 
folhas•  Ciclo de trabalho: Até 1500 páginas•  Tipos de papel: 
Papel (comum, para jato de tinta, fotográfico), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartões, premium HP, decalques 
térmicos•  Capacidade de bandeja para papel, máxima: 1 
bandeja•  Impressão frente e verso: Nenhum•  Tamanhos de 
papel: 77 x 127 a 216 x 356 mmCartuchos•  Número de 
cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tri-color) •  Cores dos 
cartuchos de impressão: Preto, ciano, magenta, amareloFax•  
Velocidade de fax, carta: 3 segundos por página•  Discagem 
rápida de fax, máximo de números: Até 100 números•  
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Memória de fax, carta: Até 200 páginas•  Descrição fax e 
modem: Até 33,6 kbpsDigitalização•  Resolução de 
digitalização aperfeiçoada: Até 19,200 dpi aperfeiçoados•  
Tamanho máximo de digitalização: 216 x 356 mm•  Tipo de 
digitalização: Alimentação de folhas•  Níveis escala de cinza: 
256 níveis de cinza•  Digitalização em cores: 
SimConectividade•  Conectividade padrão: USB•  
Conectividade opcional: Nenhum•  Portas E/S externas: 1 
USB•  Pronto para rede: NenhumMemória•  Memória padrão: 
16 MB•  Memória máxima: 16 MBGeral•  Cabo em caixa: 
Não•  Linguagens da impressora, padrão: Lightweight 
Imaging Device Interface Language (LIDIL) •  Software 
incluído: Software HP Photosmart EssentialRequerimentos 
de sistema•  Compatível com Mac: SimEnergia e meio 
ambiente•  Faixa de umidade: 15 a 80% umidade relativa•  
Consumo (máximo): Máximo 18 watts•  Temperatura 
máxima de operação: 5 a 40 °CDimensões e peso•  
Dimensões do produto (padrão): 425.5 x 204 x 180 mm•  
Peso do produto: 3.91 kg•  Peso do pacote: 5.55 kgGarantia•  
Garantia limitada de um ano para hardware, com serviço, 
suporte e respaldo do Atendimento do Cliente HP; um ano de 
suporte técnico por telefon•  Especificações 
TécnicasVelocidade de impressão•  Qualidade rascunho, 
preto, carta: Até 20 ppm•  Qualidade rascunho, cor, carta: Até 
14 ppm•  Qualidade normal, preto, carta: Até 7 ppm•  
Qualidade normal, cor, carta: Até 2.9 ppm•  Qualidade 
otimizada, preto, carta: Até 0.9 ppmResolução•  Qualidade de 
resolução de impressão otimizada, preto: Até 1200 x 1200 
dpi•  Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor: 
Capacidade até 4800 x 1200 dpi cor otimizada para 
impressão a partir de um computador, e 1200 dpi de entrada•  
Resolução de digitalização por hardware: Até 1200 x 1200 
dpi•  Resolução de digitalização óptica: Até 600 dpi•  
Profundidade de bits: 48 bitsManuseio de papel•  Capacidade 
de entrada padrão: Até 100 folhas•  Capacidade de entrada 
máxima: Até 100 folhas•  Capacidade de saída padrão: Até 
20 folhas•  Capacidade de saída máxima: Até 20 folhas•  
Ciclo de trabalho: Até 1500 páginas•  Tipos de papel: Papel 
(comum, para jato de tinta, fotográfico), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartões, premium HP, decalques 
térmicos•  Capacidade de bandeja para papel, máxima: 1 
bandeja•  Impressão frente e verso: Nenhum•  Tamanhos de 
papel: 77 x 127 a 216 x 356 mmCartuchos•  Número de 
cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tri-color) •  Cores dos 
cartuchos de impressão: Preto, ciano, magenta, amareloFax•  
Velocidade de fax, carta: 3 segundos por página•  Discagem 
rápida de fax, máximo de números: Até 100 números•  
Memória de fax, carta: Até 200 páginas•  Descrição fax e 
modem: Até 33,6 kbpsDigitalização•  Resolução de 
digitalização aperfeiçoada: Até 19,200 dpi aperfeiçoados•  
Tamanho máximo de digitalização: 216 x 356 mm•  Tipo de 
digitalização: Alimentação de folhas•  Níveis escala de cinza: 
256 níveis de cinza•  Digitalização em cores: 
SimConectividade•  Conectividade padrão: USB•  
Conectividade opcional: Nenhum•  Portas E/S externas: 1 
USB•  Pronto para rede: NenhumMemória•  Memória padrão: 
16 MB•  Memória máxima: 16 MBGeral•  Cabo em caixa: 
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Não•  Linguagens da impressora, padrão: Lightweight 
Imaging Device Interface Language (LIDIL) •  Software 
incluído: Software HP Photosmart EssentialRequerimentos 
de sistema•  Compatível com Mac: SimEnergia e meio 
ambiente•  Faixa de umidade: 15 a 80% umidade relativa•  
Consumo (máximo): Máximo 18 watts•  Temperatura 
máxima de operação: 5 a 40 °CDimensões e peso•  
Dimensões do produto (padrão): 425.5 x 204 x 180 mm•  
Peso do produto: 3.91 kg•  Peso do pacote: 5.55 kgGarantia•  
Garantia limitada de um ano para hardware, com serviço, 
suporte e respaldo do Atendimento do Cliente HP; um ano de 
suporte técnico por telefon 

16 25 UND 
MEMORIA RAM 4GB DDR3 
Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAMCapacidade: 4GBLatência: 
CL9Tensão: 1.5VVelocidade: DDR3 1333 (PC3 10600) 

   

17 35 UND 

 
MICRO COMPUTADOR COM MONITOR 
Série do Processador 4460 
Clock 3 
Barramento DDR3 
Cache 6MB 
Memória Ram 4 GB 
Tipo e Clock DDR3 
Expansível Até 8 GB 
HD 500 GB 
RPM - Rotação por Minuto 7.200 
Chipset da Placa de Vídeo Intel® H61 Express 
Placa Dedicada ou Integrada Intel Graphics 3000 (até 512MB 
Compartilhado) 
Memória da Placa de Vídeo (até 512MB Compartilhado) 
Slot SATA2 2 
Slot PCI-Express 1 
Slot PCI 2 
Baias 2 
USB 6 
PS2 Teclado  
PS2 Mouse  
VGA 1 
DVI  
HDMI 
Rede - RJ45 1 
Acompanha Monitor 
Tamanho da Tela De 18" à 21" Polegadas 
Gravador de DVD  
Leitor de Cartões 

 
  

18 12 UND 

MONITOR LED 18,5'' 
Tipo de Monitor: LED 
Tamanho da tela:18,5" Wide (16:9) 
Resolução Máxima: 1366x768 
Pixel Pitch: 0,300 mm (H) x 0,300 mm (V) 
Brilho: 250cd/m2 
Contraste: Mega DCR 5M:1 (Static 1000:1) 
Ângulo de Visão: 170°/160° 
Tempo de resposta: 5ms 
Voltagem: Bivolt 
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19 80 UND 

MOUSE OPTICO 
Óptico: SimRoda de rolagem (scroll): SimPlug & Play: 
SimInterface: USB.Equipamentos compatíveis: PCRequisitos 
do Sistema: Windows XP/2000/ME/98SE Mac OS X versões 
10.1 a 10.1.3 (exceto 10.0). 

   

20 05 UND 

CPE 5.8 
 Especificações do Processador: Atheros AR2315 SOC, 
MIPS 4KC, 180MHz 
Informação da Memória: 16MB de SDRAM, 4MB Flash 
- Interface de Rede: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) 
Interface Ethernet 
- Aprovações: FCC Parte 15,247, IC RS210 
- RoHS Compliance: YES 
- Antena: Antena integrada matriz + Externo RP-SMA/div> 
- Alimentação: 12V, 1A (12 Watts). Fornecimento e injector 
incluído 
- Power Method: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 
7,8 return) 
- Temperatura em Operação: -20C to +70C (System PCB 
optimized for hi-temp) 

   

21 60 UND 

PEN DRIVE  
Capacidade: 16Gb 
Leitura até 13 Mbps. 
Taxa de transferência até 48 Mbps 
Gravação até 5 Mbps. 

   

22 15 UND 

PLACA MÃE 
- Formato da placa: ATX 
- Dimensões: 30,5 cm x 22,9 cm 
Processadores Intel compatíveis:  
- Barramentos compatíveis: ver link abaixo  
- Soquete: LGA-1155 
- Core i3  
- Core i5  
- Core i7  
Memória:  
- 4 soquetes DDR3 de 240 pinos 
- Suporte para DDR3 
2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz 
- Capacidade máxima de memória: 32 GB 
Slots de expansão:  
- 1 slot PCI Express 2.0 x16 com funcionamento x16 
- 1 slot PCI Express 2.0 x16 com funcionamento x4 
- 2 slots PCI Express x1 
- 3 slots PCI convencional 

 
  

23 15 UND 

PROCESSADOR 
• BX80623I52500 I5 4660 3.30GHZ 6M CACHE LGA1155• 
Número do processador i5-2500• Nº de núcleos 4• Nº de 
threads 4• Velocidade do clock 3.3 GHz• Frequência turbo 
max 3.7 GHz• Cache inteligente Intel® 6 MB• Razão 
barramento/núcleo 33• Conjunto de instruções 64-bit• 
Extensões de conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX• 
Opções embarcadas disponíveis No• Litografia 32 nm• TDP 
máx. 95 W• Tamanho máximo de memória• (de acordo com 
o tipo de memória) 32 GB• Tipos de memória DDR3-
1066/1333• Nº de canais de memória 2• Largura de banda 
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máxima da memória 21 GB/s 

24 10 UND 

SWITCH 
Alimentação: Bivolt. 
Tamanho tabela MAC: 8K. 
Switch Fabric: 4,8 Gbps Forwarding Capacity. 
Método de transmissão: Store-and-Forwars. 
RAM Buffer: 320Kbytes. 
QoS: 802.1p (2 Queues). 
Interface: RJ-45 - 10BASE-T. 
Protocolo de rede e normas: IEEE - 802.3 Ethernet, 802.3u 
Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.1p Priority Queuing. 
Dissipação de calor: AC input 4.5 BTU/h. 
Temperatura: Operação de 32º to 104ºF (0º to 40º C). 
Umidade: Operação de 10º~90º RH (Non-condensing). 
Ambiental: RoHS compliant. 
Consumo aprox. de energia: 
- Power on (standby) - DC input 1 Watt; 
- Max - DC input 4.6 Watts. 

   

25 80 UND 

TECLADO  
Características Gerais - Sistemas requeridos: funciona com 
todas as versões do Windows, Compatível com IBM PC  
- Padrão: ABNT2 
Tipo de conexão USB 

 

  

26 20 UND 

 GRAVADOR DVD 
Interface: SATA- Cache: 2 Mbytes- LED indicativo de 
funcionamento no corpo do gravador em verdeRecursos de 
desempenho:- Tempo Médio de Acesso de DVD: 160 ms 
(típico)- Tempo Médio de Acesso  de CD: 140 ms 
(típico)Mídias compatíveis:- DVD-ROM, DVD-R, DL DVD-
R, DVD-RW, DVD + R, DVD + R DL, DVD + RW- DVD-
RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW com 80 milímetros e 120 
milímetros de diâmetroVelocidades de leitura:- SL DVD-
ROM: 16x- DVD-ROM DL: 12x- DVD ± R: 16x- DVD ± R 
DL: 12x- DVD ± RW: 13x- DVD-RAM: 12x- CD-ROM: 
48x- CD-R: 48x- CD-RW: 40xVelocidades de gravação:- 
DVD ± R: 24x; - DVD ± R DL: 12x;- DVD + RW: 8x; - 
DVD-RW: 6x; - DVD-RAM: 12x; - CD-R: 48x;- CD-RW: 
32x 
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27 30 UND 

NOTEBOOK 
Processador2.6 GHz com Turbo Boost até 3.2 GHzCache3 
MBSistema operacional64 bitsTamanho da tela14"Tipo de 
telaLCD LEDUnidade ópticaGravador de DVD/CDLeitor de 
cartãoSD, MMCLeitor biométricoNãoWebcam 
integradaSimResolução da webcam1.0 MPSintonizador de 
TVnãoConexão s/ fio (wireless)802.11 b/g/nConexão 
BluetoothNãoCorPretoCaracterísticas Gerais- Tela LED HD 
Widescreen, com resolução de 1366 x 768 - Alto-falantes 
estéreo integrados - Microfone integrado - Slot para trava de 
segurança Memória RAM4 GB DDR3 1600 MHzTipo de 
memóriaDDR3Expansão da memória até16 GBDisco rígido 
(HD)1 TB 5400 RPMPortas USB2 (3.0), 1 (2.0)Saída 
HDMIsimSaída Micro 
HDMInãoRede10/100ModemnãoOutras conexõesVGAPlaca 
de vídeoIntegradaPlaca de somIntegrada, com Dolby 
Advanced AudioMouseTouchpadBateria4 células 
41WhBivolt 

   

    28 

10 UN 

Nobreack 1500 va Processado  

Modelos monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. 
Filtro de linha. 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). 
DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de 
rede elétrica. 
Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da 
bateria, preservando a sua vida útil. 
Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa 
ser substituída. 
Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o 
nobreak desligado. 
Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das 
baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. 
Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de 
bateria externo ao nobreak. 
True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita 
a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores. 
Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta 
a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico 
interno. 
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, 
garantindo assim o seu funcionamento ideal. 
Interativo - regulação on-line. 
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 
Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão 
adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo 
(cargas não lineares). 
Led colorido no painel frontal: indica as condições de 
funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, 
entre outras informações. 
Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de 
rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e 
final de vida útil da bateria, entre outras informações. 
Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o 
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1 - Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada e mensal, conforme 
fornecimento; 

acionamento ou desacionamento acidental, além de 
desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum 
evento. 
Porta fusível externo com unidade reserva. 
OPCIONAL: 
Garanta até 8h de autonomia com um módulo de bateria 
externo. Saiba mais no site www.sms.com.br/modulos 
 

29 25 UND 

APOIO DE PUNHO PARA TECLADO 
Medidas: 2,9 x 44,5 x 7,7cm (A x L x P) 
Composição: silicone macio forrado em tecido 
Formato: Ergonômico 
Base antiderrapante 
Cor: preto  

 
  

30 

03 UND 

NOTEBOOK 

Processador 
5ª Geração Intel® i3 

 
Sistema Operacional Incluso 

Gráficos 
HD Graphics Integrada 

 2GB dedicada 

Memória 4GB com de expansão 16gb 
(2 slots) / Padrão DDR3L 1600MHz

Tela 14" HD LED (1366 x 768) 
Câmera HD 720p 

Armazenamento 
Disco Rígido (HD) 500GB 5400rpm

 
Unidade Ótica Gravador e leitor de CD e DVD, 9 mm, não removível

Áudio 
Alto-falantes com certificação Dolby® Advanced Audio™ v2 

Microfone single 

Bateria 
Modelos sem placa gráfica dedicada: 4 células (32Wh) 

Modelos com placa gráfica dedicada: 4

Teclado 
Touchpad tradicional com 2 botões 

Teclado tradicional 

Comunicação 
Wireless 1x1 802.11 BGN 

Ethernet 100/1000M 

Portas 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ
(SD, MMC) 
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2– A entrega deverá ser realizada conforme indicado em solicitação expedida pelo 
Departamento de Compras. 
3-  É obrigatória a indicação das marcas dos produtos ofertados. 
 

Preço total da Proposta (em algarismos) :R$_______________________________ 
 
Valor por extenso: __________________________________________________________ 
 
Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da 
mesma): _______ (_____________________) dias.   
 
Razão Social :   __________________________________________________________ 
 
CNPJ :  ________________________ ______ _________________________ ________ 
 
Endereço : ______________________________________________________________ 
 
E-mail : ________________________________________________________________ 
 
Telefone / Fax : __________________________________________________________ 
 
 

_______________________, ____ de _______________ de 2019 
 

______________________________________ 
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável 
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ANEXO III 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE 
ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 

 
(Papel timbrado do proponente) 

 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)________________  

____________________________________, portador do Documento de Identidade n.º 

___________________, como representante da empresa 

__________________________, CNPJ nº __________________, para participar das 

reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a 

requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, 

oferecer lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, 

rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 

licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do 

processo licitatório em epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 

10.520, de 17.07.2002. 

 
____________________, ____ de _______________ de 2019. 

Assinatura: _________________________________ 

Observação:  
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
2 – Este documento será apresentado na fase de credenciamento. 
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ANEXO IV 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 

 
 
                                  MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, situado na Av. 
Renato Azeredo, Nº 2001 – Centro – Verdelândia /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.612.505/0001-70, representada por seu Prefeito, o Sr. Wilton Leite Madureira, inscrito 
no CPFº .........................................., a seguir denominado ÓRGÃO GESTOR e a 
Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº________________________, com sede na 
__________________________________nº_______ - __________ , neste ato 
representada por __________________________, Carteira de Identidade 
nº___________________________ e CPF nº ______________________, adiante 
denominada FORNECEDOR nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e suas 
alterações, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto desta Ata é o Registro de Preços é a Eventual e futura aquisição de computadores 
e materiais de informática para atender as necessidades das secretarias do Município de 
Verdelandia MG II, conforme descrições constantes no quadro demonstrativo a seguir: 

ÍTEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 
UNITARIO 
 

PREÇO 
TOTAL 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS  
2.1 – O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias para retirada da Nota de 
Empenho/Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, contados da 
convocação quando efetiva a contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO  
3.1 - O fornecimento dos materiais se dará conforme necessidade, entregue direto no local 
identificado na ordem de fornecimento. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher 
no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura do motorista, os demais 
itens serão solicitados conforme necessidade mediante ordem de fornecimento emitida 
pelo depº de compras municipais e obedecerá as normas internas das unidades indicadas 
pelo Órgão Gestor e Órgãos Participantes. 
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3.1.1 – O fornecimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 03 (Três) dias, de acordo 
com o contrato, a Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou outro documento 
equivalente emitido. 
3.1.2 - Para o fornecimento dos itensserão consideradas as disposições existentes no Edital 
e no Termo de Referência; 
3.2– Conforme a necessidade do ÓRGÃO GESTOR será emitida a Nota de Empenho, 
Ordem de Fornecimento ou outro documento equivalente; a partir do recebimento deste 
documento o FORNECEDOR terá um prazo máximo de até 03 (três) dias para a efetiva 
entrega dos produtos solicitados. 
3.3 – O ÓRGÃO GESTOR não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de 
produtos ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da contratação. 
3.4 – O objeto entregue e aceito fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-
existência de defeitos, má-fé ou condições inadequadas de transporte, bem como 
alterações ocorridas dentro do prazo de validade que comprometam a integridade para 
utilização. 
3.5 - Em caso de necessidade de providências, os prazos para pagamento serão suspensos 
e considerados a execução em atraso, sujeitando o FORNECEDOR à aplicação de multa 
sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na 
lei, nesta Ata e no ato convocatório. 
3.6 - Em caso de irregularidade não sanada, por meio de seu representante, a 
Administração reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente 
para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.  
3.7– Os Órgãos que aderirem ao Registro de Preços, em suas Unidades, acompanharão o 
recebimento e verificarão especificações técnicas do objeto, devendo notificar ao ÓRGÃO 
GESTOR qualquer ocorrência de irregularidade. 
3.8 - O pagamento devido ficará adstrito à confirmação do recebimento pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO  
4.1 - O pagamento será efetuado conforme Ordens de Fornecimento apresentadas, 
condicionado ao cumprimento das obrigações estabelecidas. 
 4.2 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal, em um prazo de até 30(trinta) 
dias contados da data de apresentação das Faturas / Notas Fiscais. 
4.2.1 - As Faturas / Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas à Gerência de 
Compras para conformidade, serão encaminhadas a Prefeitura Municipal, e desde que a 
contratada apresente também os seguintes documentos: 
a) Apresentação de Nota Fiscal e CND’s do INSS e FGTS acompanhada das requisições 
de fornecimento, devidamente assinadas; 
4.3 - O pagamento não será devido até que a Contratada apresente os documentos 
especificados no subitem anterior; bem como condicionado ao cumprimento às 
condições de fornecimento/recebimento. 
4.4 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e 
número da conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. 
4.5 – As Notas Fiscais, correspondentes ao objeto deste Registro de Preços, emitidas para 
os órgãos que vierem a aderir à Ata de Registro de Preços deverão ser encaminhadas aos 
respectivos órgãos para fins de pagamento. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 
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5.1 – O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município. 
 
5.2 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
6 – Compete a Prefeitura Municipal: 
6.1.1 – Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para 
acompanhamento dos fornecimentos realizados. 
6.1.2 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento. 
6.2 - Compete aos Órgãos Participantes: 
6.2.1 – Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no 
valor correspondente ao fornecimento dos bens. 
6.2.2 – Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula 
Terceira da presente Ata. 
6.2.3 - Informar a Prefeitura Municipal sobre irregularidades ocorridas durante o 
fornecimento dos bens. 
6.3 – Compete ao Fornecedor: 
6.3.1 - Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
6.3.2 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 
convocatório,  
6.3.1.2 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e 
descargas, se houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado 
ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.  
6.3.2 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, os produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
sua execução; 
6.3.3 – Observar os prazos estipulados. 
6.3.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela Prefeitura Municipal, referentes à forma de fornecimento e ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata; 
6.3.5 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados à União, Estado, Município ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente Ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
7.1.2 - Unilateralmente pela Prefeitura Municipal, quando: 
7.1.2.1 - O FORNECEDOR deixar de cumprir às exigências do Instrumento Convocatório 
que deu origem ao Registro de Preços; 
7.1.2.2 -O FORNECEDOR não atender à convocação para firmar contrato decorrente de 
Registro de Preços, não retirar, ou não aceitar a Autorização de Fornecimento no prazo 
estabelecido sem justificativa, por escrito, aceita pela Administração. 
7.1.2.3 - O FORNECEDOR incorrer reiteradamente nas infrações que trata esta Ata de 
Registro de Preços. 
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7.1.2.4 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem 
ilícita. 
7.1.2.5 - Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo 
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção. 
7.1.2.6 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente 
do Registro de Preços. 
7.1.2.7 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o 
FORNECEDOR se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório.  
7.1.2.8 - Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente 
justificado. 
7.1.2.9 - Demais situações previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
7.1.3 - Por acordo entre as partes,  
7.1.3.1 - Quando o FORNECEDOR comprovar a impossibilidade de cumprir as 
exigências a Ata de Registro, mediante solicitação por escrito e aceita pela Administração. 
7.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
anterior, será feita por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante 
nos autos que deram origem ao Registro de Preços. 
7.3 - A comunicação do cancelamento será feita mediante publicação no Diário Oficial da 
União, Diário oficial do Município e correspondência a ela encaminhada. 
7.4 - A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas no instrumento convocatório. 
7.2– O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente da Prefeitura 
Municipal. 
 
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES  
8.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
do Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e, quando suspenso, descredenciado dos 
sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e 
demais cominações legais. 
8.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da adjudicatária, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
8.3 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
8.4 - Multa, nos seguintes percentuais: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a trinta 
dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
8.4.1- A recusa injustificada em atender ao disposto caracterizará descumprimento total 
das obrigações assumidas, sujeitando-a à multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do 
fornecimento, sem prejuízo das demais sanções legais. 
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8.5 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração da Prefeitura 
municipal. 
8.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
8.7 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas 
e danos, quando couber. 
8.8 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
8.8.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 
8.9 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 
8.10 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 
393 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 - Para cada item registrado poderá haver a respectiva Ata de Registro com os 
fornecedores classificados;  
9.2 - A critério do órgão gerenciador, que, além dos preços do primeiro colocado, 
serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valor 
inferior ao máximo admitido, devidamente justificado e comprovado a vantagem. 
9.3 - As aquisições decorrentes do objeto desta Ata de Registro serão autorizadas, caso 
a caso, pela Prefeitura Municipal, que autuará as solicitações em processo administrativo 
devidamente identificado, consultará o sistema de controle, e autorizará ou não o 
fornecimento. 
9.4 - O FORNECEDOR fica obrigado, durante a vigência da Ata Registro de Preços, 
atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados. 
9.5 - O FORNECEDOR deverá comunicar à Gerência de Compras da Prefeitura todas as 
alterações porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualização. 
9.7 - Quando houver Contrato proveniente da Ata de Registro de Preços, este conterá 
cláusula de rescisão unilateral, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, 
sem que a contratada tenha, por isso, direito a indenização, a não ser em caso de dano 
efetivo disso resultante. 
9.8 - As quantidades indicadas são estimadas e servem como referência, podendo a 
Administração adquiri-las de acordo com as necessidades, no caso da adesão ou saída de 
outros órgãos ou unidades do Registro de Preços. 
9.9 -A existência de preços registrados não obriga os órgãos gerenciador e participantes a 
firmarem as contratações que deles poderão  advir,  facultando-se a  realização  de  
licitação específica   para  a  compra  pretendida,  sendo   assegurado   ao beneficiário   do  
registro  a  preferência  de  fornecimento   em igualdade de condições. 
9.10 - Esta Ata de Registro de Preços terá eficácia a partir da publicação do respectivo 
extrato no Diário Oficial da união e Diário Oficial do Município.  
9.11 - Fica designada como Gestor desse Registro de Preços a Prefeitura Municipal. 
9.12 - É Anexa desta Ata a proposta do FORNECEDOR, independente de transcrição. 
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9.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba/MG para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento.  
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em duas vias, 
de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  
 
Verdelândia-MG, ____ de _________ 2019. 
 
PELO CONTRATANTE:    _____________________________ 

  Jarbas Soares Rocha 
          Prefeito Municipal  

 
 

_______________________________ 
Detentor da Ata de Registro de Preço. 

 
 
  

TESTEMUNHAS: 
 
NOME:           
  
 
CPF:         
 
NOME:           
  
 
CPF:         
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ANEXO V 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 
 
 

(papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃOEMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de 

Identidade nº ................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, 

sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
____________________________ 
(Local e data  
 
 
 
 
____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 
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ANEXO VI 
 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 

 
 

(papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

ME e EPP 
 
 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ  sob o nº _____________________, 
por intermédio de seu representante legal Sr. (a) _______________, portador do 
documento de identidade nº _______________, inscrito no CPF sob nº ______________, 
DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 147/2014, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito á contratação, estando 
sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

 
____________________________ 

(Local e data 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 
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ANEXO VII 

 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 
  

(papel timbrado da empresa) 
 

 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
NOME, QUALIFICAÇÃO, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 
 

LOCAL, DATA. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
NOME DO DECLARANTE 

 


