ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MOBILIDADE
URBANA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DO GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
Edital de Pregão Presencial que tem por objeto
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições
futuras

de equipamentos e acessórios de

informática

para

diversas

Secretarias

Municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 05 do mês de
fevereiro do ano de 2018, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizada no
prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, se reunirão o(a) Pregoeiro(a)
e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 517/2017, objetivando o Registro de Preços dos
bens relacionados no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições
futuras, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº
133/2002 e nº 022/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições
estatuídas neste edital.
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste edital.
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços dos bens relacionados no
Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras e parceladas
pelos órgãos relacionados no Anexo II.
1.1 - O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de
equipamentos e acessórios de informática para diversas Secretarias Municipais.
1.2 - As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração
pela aquisição total.
1.3 - As aquisições ofertadas deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões
e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização de qualidade.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n°
2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2018
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2018
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)
Observação: Do encaminhamento de envelopes por via postal: A Administração
aceitará a participação de licitantes que encaminharem seus envelopes por via postal, desde que a
documentação atenda todos os requisitos do edital, quanto ao credenciamento, proposta de preços
e habilitação.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a),
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente
constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no
procedimento

licitatório,

no

interesse

da

representada. A identificação

será

realizada,

exclusivamente, através da apresentação de documento oficial de identificação que contenha foto.
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3.2

A documentação referente ao credenciamento de que trata os itens 3.1, 3.3 e 4.3

deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou

assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade
comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no
caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais
atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste os requisitos
mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e
de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática
de todos os demais atos inerentes ao certame (Modelo Anexo III).

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
Observação 3: Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que
não participem do mesmo item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação.
Observação 4: Para os casos de encaminhamento de envelopes por via postal,
salienta-se que a documentação de credenciamento deverá ser completa, inclusive quanto ao
documento de identificação do representante legal da empresa ou seu procurador.
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3.4

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é

obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração,
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte (Modelo Anexo IV).

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1

No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes

e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o(a) Pregoeiro(a), inicialmente, receberá
os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2

Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3

O(a) Pregoeiro(a) realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação (Modelo Anexo V).

5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1

A proposta (Modelo Anexo VIII), cujo prazo de validade é fixado pela Administração

em 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e
rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida
em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone, e-mail e
nome da pessoa indicada para contato.
b) Descrição completa do produto ofertado, marca, referências e demais dados
técnicos.
c) Declaração especificando o prazo de garantia dos equipamentos.
d) Preço unitário e total do item, de acordo com os preços praticados no mercado,
conforme estabelece o Art. 43, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, indicado em moeda nacional,
onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da
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licitante vencedora.

Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes
no preço até, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais,
se houver, também em eventual contratação.
Observação 2: Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis,
bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1

Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a
proclamação da vencedora.
6.2

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos
lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas
escritas.
6.3

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada a de maior preço e
as demais em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora.
6.4

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio

para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1

Dada a palavra a licitante e esta poderá apresentar nova proposta.

6.6

É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.6.1

A partir da segunda rodada de lances, a diferença entre cada lance não poderá ser

inferior ao valor ou percentual estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão.
6.7

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente

desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a),

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será
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considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o(a)
Pregoeiro(a) negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo(a)

Pregoeiro(a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço

apresentado, o(a) Pregoeiro(a) verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a
respeito.
6.12

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de
mercado.
6.13

Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos

requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que
não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14

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

edital.
6.15

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no

art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que
atenderem ao item 3.5, deste edital.
6.15.1

Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) à proposta de menor valor.
6.16

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor
será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea a deste item.
6.17

Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do

item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
6.18

O disposto nos itens 6.16 a 6.18, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
6.19

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo

de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos.
6.20

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de
Licitações deste Município, conforme subitem 16.1 deste edital.
6.21

Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:
7.1

Para fins de habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1

Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Modelo Anexo VI).
7.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.2.1

Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos

referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento,
previsto item 3 deste edital.
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da
Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor,
abrangendo inclusive os relativos à seguridade social, emitida pelo Ministério da Fazenda.
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em
vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.
7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e Lei n° 12.440, de 7
de julho de 2011, sendo que esta pode ser expedida pelos sites do CSJT, TST e TRTs.
7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a
apresentação do documento.
7.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) No mínimo 01 (um) atestado de qualificação técnica, em nome da empresa licitante,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante
forneceu satisfatoriamente objeto compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitação.
7.1.7 OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração (Modelo Anexo IX).
7.2

Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante do certificado

poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
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Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do
cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3

A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 3.5, que possuir

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a
sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do
certame.
7.3.1

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada
e durante o transcurso do respectivo prazo.
7.3.2

Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do Pregão será suspensa,

podendo o(a) Pregoeiro(a) fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame,
ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento
da habilitação.
7.3.3

O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de

pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.3.4

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das
penalidades previstas no item 13, alínea “a”, deste edital.
7.3.5

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do(a) Pregoeiro(a)

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirálo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
7.3.6

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará a

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS:
8.1
No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos. Não serão aceitos recursos via e-mail e fax.
8.2

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do

direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
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8.3

Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.
8.5

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a
assinatura da Ata de Registro de Preços.
8.6

A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do

artigo 11 do Decreto Municipal nº 022 de 17 de fevereiro de 2010, e será subscrita pela autoridade
que assinou o edital.
8.7

A licitante convocada para assinar a Ata que deixar de fazê-la no prazo fixado, dela será

excluída.
8.8

Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata

e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

9. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
9.1
O prazo de validade do Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir da data
da publicação da respectiva Ata.
9.1.1

Será admitida a prorrogação na vigência da Ata, nos termos do § 2º, art. 4º do Decreto

Municipal nº 022 de 17 de fevereiro de 2010.
9.2

O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas

nos artigos 12 e 13 do Decreto Municipal nº 022 de 17 de fevereiro de 2010.

10. DAS CONTRATAÇÕES:
10.1
Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a
celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos
respectivos anexos e na própria Ata.
10.2

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação
em igualdade de condições.
10.3

Quando da necessidade de contratação, os Órgãos Participantes constantes no Anexo II,

por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a
indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços
registrados.
10.4

Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado,

celebrando o contrato ou instrumento equivalente.
10.5

Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor

deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da
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data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais,
sob pena de a contratação não se concretizar.
10.6

Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das
mesmas.
10.7

A licitante vencedora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da

convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar
instrumento equivalente, comprovando através de Contrato Social e Documento de Identidade a
pessoa responsável pela assinatura do respectivo termo.

11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO:
11.1
O objeto desta licitação deverá ser entregue em 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da Nota de Empenho, conforme as condições estabelecidas nos Anexos deste edital.
Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a empresa vencedora não respeitar o
prazo de entrega.
11.2

A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Setor de CPD, no prédio da

Prefeitura Municipal de Carazinho, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
11.3

À Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que não

estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos.
11.4

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis,

contados da data da entrega.
11.5

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor do
CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
11.6

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
11.7

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
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contado da data de entrega, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo
servidor responsável.

12. DO PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
12.1

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da

dotação orçamentária específica no impacto orçamentário financeiro e minuta do contrato, a ser
elaborado conforme a necessidade.
12.2

O pagamento será efetuado conforme o Decreto Executivo n° 011/2017, a partir do

recebimento da Nota Fiscal no Setor de Tesouraria devidamente vistada pela Secretaria solicitante.
12.3

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a
CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
12.4

Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n°

8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela
CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio
contratual.

13. DAS PENALIDADES:
13.1

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias úteis,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor
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correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
do contrato.
13.2

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

13.3

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de

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

14. DA FISCALIZAÇÃO:
14.1

A fiscalização do fornecimento caberá diretamente ao Setor de CPD, ou através de

servidor formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a quem
compete verificar se a licitante vencedora está executando o fornecimento, observando o edital,
contrato e os documentos que o integram.
14.2

A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive

rejeitando o fornecimento que estiver em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, a
licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os elementos que forem
necessários ao desempenho de sua missão.
14.3

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja

sendo executado dentro dos termos do Anexo I - Termo de Referência, solicitando providências da
licitante vencedora.
14.4

Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do
seu valor.
14.5

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a licitante vencedora

da integral responsabilidade pela execução do objeto deste edital.

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
15.1

Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo

licitatório e a execução do contrato, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1
Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do edital, serão prestadas aos interessados no horário das 08:15h às 11:45h e das
13:30h às 17:00h, na Prefeitura Municipal de Carazinho, no Setor de Licitações, sito Av. Flores da
Cunha, n.º 1264 ou pelo telefone n.º (54) 3331-2699 - ramal 102, preferencialmente com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
16.2

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer até 02

(dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e
objetiva as falhas e/ou irregularidades que entenderem viciarem o mesmo.
16.3

Qualquer impugnação sobre o presente certame deverá ser formulada por escrito, e

protocolada ao(a) Pregoeiro(a). Não serão aceitas impugnação via e-mail e fax.
16.4

Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo

que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade,
quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os
requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e a
tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros.
16.5

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
16.6

Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na

documentação o seu endereço, e-mail e os números de telefone.
16.7

Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda,
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
16.8

A autenticação dos documentos, por parte do servidor da Prefeitura Municipal, deverá

ser realizada até a abertura do certame. Somente será realizada a autenticação dos documentos,
mediante a apresentação dos originais.
16.9

A proponente a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o
valor inicial contratado.
16.10

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
16.11

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal nº 8.666/93).
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16.12

A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão de contrato ou de
pedido de compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.13

É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação,

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.14

Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
16.15

O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento

do proponente, desde que seja possível a aferição da sua habilitação e a exata compreensão da
sua proposta.
16.16

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da
administração, a finalidade e a segurança da contratação.
16.17

Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora,

também, descarregar e armazenar o material em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
16.18

Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, “caput” e parágrafos

1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame
licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta),
por determinação do artigo 9º, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.
16.19

Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o

edital, disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site
www.carazinho.rs.gov.br Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos interessados que
retiraram o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela
Administração, que poderão ocorrer a qualquer momento.
16.20

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I – Termo de Referência;
II – Relação dos Órgãos Participantes;
III – Modelo de Credenciamento;
IV – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Irregularidade quanto ao Trabalho do Menor;
VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
VIII – Modelo de Proposta;
IX – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos para Contratação.

Processo Licitatório nº 004/2018

Pregão Presencial nº 003/2018

15

17. DO FORO:
17.1
Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

Carazinho, 08 de janeiro de 2018.

MILTON SCHMITZ
Prefeito

Este

edital

se

encontra

examinado

e

aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em ___-___-______.

________________________
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Setor de Compras

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preço para aquisições futuras de
equipamentos e acessórios de informática para diversas secretarias, conforme especificações
abaixo:

ITEM

CÓD

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

01

39022

140

UNIDADE

Microcomputador Desktop Básico

02

44079

47

UNIDADE

Microcomputador Desktop Intermediário

03

40212

30

UNIDADE

Notebook Corporativo

04

45557

86

UNIDADE

ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS

05

45558

71

UNIDADE

ESTABILIZADOR 600VA, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 115V

06

45559

47

UNIDADE

NOBREAK 1Kva BIVOLT

07

45560

69

UNIDADE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 300W

08

45561

49

UNIDADE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX SLIM 240W

09

45562

50

UNIDADE

FONTE 9VDC/0.6A PARA ROTEADOR

45563

39

UNIDADE

COOLER compatível com Intel LGA 1150/LGA1155/LGA1156/LGA775 - Core
i7/i5/i3 - Core 2 Extreme - Core 2Quad - Core 2 Duo - Pentium/Pentium G Pentium D/Pentium4;

11

45564

45

UNIDADE

HD 500GB 3,5”

12

45565

27

UNIDADE

HD 500GB 2,5” PARA NOTEBOOK

13

45566

26

UNIDADE

HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB

14

45567

56

UNIDADE

PLACA DE REDE PCI Gibabit Etherbet 10/100/1000

15

45568

28

UNIDADE

PLACA DE VÍDEO VGA 1GB DDR2 64bits PCI

16

45569

49

UNIDADE

ROTEADOR Wireless 300MBPS 2 ANTENAS

17

45570

61

UNIDADE

SWITCH 8 PORTAS 10/100

18

45571

40

UNIDADE

MINI RACK DE PAREDE 8u X 19” PARA SWITCH

19

45572

50

UNIDADE

AUTOTRANSFORMADOR 1KVA BIVOLT

20

45573

101

UNIDADE

MOUSE ÓTICO USB PARA COMPUTADOR

21

45574

97

UNIDADE

TECLADO PADRÃO ABNT2 USB PARA COMPUTADOR

22

45575

29

CAIXA

CABO DE REDE UTP CAT5e – Caixa com 305m

23

45576

1 339

UNIDADE

CONECTOR RJ45

24

45577

130

UNIDADE

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS

25

45578

175

UNIDADE

BATERIA DE LITIO 3V

10
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2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA
ITEM 01: Microcomputador Desktop Básico. Microcomputador com processador de última geração, não sendo aceito
descontinuados, com 2 núcleos físicos e 4 Virtuais, 3.4Ghz ou superior, 3MB cache, 8 GT/s, frequência da base gráfica
de 350 Mhz ou superior e suporte à memória DDR4. Destacar na proposta Marca e Modelo do processador ofertado;
Memória RAM instalada de 4GB 2400 Mhz, DDR4 ou superior; deverá possuir no mínimo 02 slots de memória; Disco
Rígido SSD de no mínimo 128GB original do fabricante do equipamento; Placa-mãe com arquitetura ATX, Chipset Intel
B250 ou superior; BIOS implementada em memória flash, atualizável por software, compatível com boot através de disco
rígido, dispositivo ótico e adaptadores de rede Wake-up on LAN; Mínimo de 01 conectores Serial interno, vedado uso de
adaptadores externos; Mínimo de 06 portas USB, localizadas 02 na parte frontal e 04 traseiras neste padrão. Duas
Portas deverão ser na versão 3.0. Placa de rede com conector RJ45 10/100/1000; A placa-mãe deverá ser do mesmo
fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado ou em
regime de OEM; Bios do próprio fabricante do equipamento ou este deverá possuir direitos Copyright; Gabinete formato
reduzido com volume máximo de 1500 cm³, suporte do mesmo fabricante do equipamento para acoplar o equipamento
ao monitor com a função de ajuste de altura, rotação inclinação e giro. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de
segurança em slot ou trava externa específica; Alimentação através de fonte com consumo máximo de 78W com no
mínimo 87% de eficiência; Placa de vídeo on-board, fornecido ou homologado pelo próprio fabricante do
microcomputador, com 01 (Uma) conexão VGA e 01 (Uma) Display Port. Monitor LED de 21,5 Polegadas com as
seguintes características mínimas: Resolução 1920x1080 a 60Hz; Tempo de Resposta 5 Ms, Pixel Pitch de no máximo
0.3, portas no mínimo, 01 DPe e 01 VGA, ângulo de visão de 160/170 graus. Deverá possuir furação Vesa que permita a
montagem do suporte do fabricante. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o
emprego de monitores de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. O Monitor de Vídeo deve possuir
certificações Energy Star ou superior e Epeat. Deverá ser entregue cabo de energia e de conexão digital. Teclado
brasileiro padrão ABNT2 com teclas e caracteres da língua portuguesa; Mínimo de 104 teclas, com teclas de função no
mínimo de F1 a F12 e bloco numérico; Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e Pause/Break e LEDs
indicadores Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; deverá acompanhar descanso de mão removível, Interface USB 2.0.
Teclado deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de teclados de livre
comercialização no mercado ou em regime de OEM. Mouse óptico ou laser com tecla de rolagem (botão para scroll);
Resolução por hardware de 1000 dpi (mínimo); Interface USB 2.0; Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, não
sendo aceito o emprego de mouse de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. Compatibilidade do
microcomputador efetivamente proposto com os sistemas operacionais Windows 10 Professional (comprovar através do
HCL-Hardware Compatibility List da Microsoft). Deverá ser fornecido mousepad. Documentação: A empresa deverá
anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico do microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat Gold
(CPU e Monitor ), HCL Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais atestados a fim de
comprovar todas as características técnicas solicitadas no termo de referência. A proposta deverá destacar Marca,
Modelo e PartNumber (CPU, Teclado, Mouse e Monitor) do equipamento e caso seja incluso algum opcional a fim de
atender as características do processo deverá ser comprovado através de declaração do fabricante específica para este
processo licitatório indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. O equipamento (CPU) deve possuir
certificação ENERGY STAR 6.0 ou superior. Anexar comprovante na proposta, obtido através do endereço
https://www.energystar.gov. Garantia: O Hardware deverá possuir 36 meses de Garantia na modalidade on-site, ou seja,
o reparo deve ser executado por técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Prefeitura Municipal de
Carazinho sem nenhum ônus adicional, apresentar comprovação juntamente com a proposta de preços. Deverão
ser fornecidos no momento da entrega: Manuais técnicos dos equipamentos, com especificações, características e
configurações em CD-ROM e manuais dos softwares ou dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma
Português ou Inglês; O fabricante do equipamento, deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS
18001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus
funcionários e investimentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da EICC,
http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o Certificado da OHSAS 18001 válido. Sistema Operacional
Microsoft® Windows® 10 Pro 64 Bits em Português, licenciado em nome da adquirente, instalado e com mídia de
reinstalação ou chave de acesso para download; Padrões: O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor
deverão ser do mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM. Não será aceito
qualquer tipo de personalização como adesivos, impressões serigráficas ou outros. A homogeneidade dos produtos e
acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante; O equipamento dever ser totalmente integrado em fábrica,
não sendo aceita adição de componentes a fim de atender o edital, apresentar comprovação para o processo juntamente
com a proposta.
ITEM 02: Microcomputador Desktop Intermediário. Gabinete tipo SFF (Small Form Factor), suportando pelo menos
01 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 podendo ser utilizado na posição vertical ou horizontal sem comprometer o perfeito
funcionamento dos componentes internos. Volume total não superior a 12.000cm³; possibilitar a instalação de cadeado
ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica; possuir dispositivo físico que gere alerta de abertura de
gabinete ao agente de gerenciamento do equipamento; possuir alto-falante interno ao gabinete. Combinação de sinais
para diagnóstico de falhas de componentes de hardware como: processo de pré-boot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS,
processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, USB e entrega de sistema operacional, podendo
ser através de LEDs, Beeps, Mensagens de erro ou software de diagnóstico integrado à UEFI. Processador de última
geração, não sendo aceito descontinuados, de 4 núcleos, sendo 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos, litografia de 14nm,
64 bits, clock de 3.4 Ghz, 6MB de cache, suporte a memória DDR4 além de memória de vídeo e memória cache
integradas à mesma forma de silício do processador. Memória: DIMM DDR4, velocidade de 2400Mhz; capacidade
instalada de, no mínimo, 08 (oito) GB (2x4GB) ou (1x8GB). Expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) GB em no mínimo
02 (dois) slots DIMM. Sistema de Armazenamento: Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido
padrão SSD 128 GB, Original do Fabricante do equipamento. Unidade de gravador DVD/RW, interno ao gabinete.
Velocidade de leitura e escrita de no mínimo 16x para CD-ROM e 8x para DVD. Placa principal: 02 (dois) slots PCI sendo
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no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16 e 01 (um) slot PCI Express. Ao final da configuração, no mínimo 01 (um) slot
PCI Express deverá estar livre. Suportar 01 (uma) porta serial; Suportar 01 (uma) porta PS/2; Possuir, ter no mínimo, 01
(uma) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e 01 (uma) no padrão Display Port compartilhada ou dedicada suportando no
mínimo 02 (dois) monitores simultaneamente. Deverá ser fornecido todos os cabos necessários para interligação. Deve
possuir 08 (oito) interfaces USB nativas sendo 04 (quatro) frontais e 04 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito
adaptações. No mínimo 02 (duas) portas deverão ser USB 3.0. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na
placa principal). Chip de segurança TPM 1.2. Interface de áudio com entrada frontal e/ou traseira para microfone e fone
de ouvido ou conector do tipo combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. BIOS e
Segurança: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS,
comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime
de OEM ou customizadas. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir
identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de
serviço; A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração
do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa-mãe, apresentar comprovação juntamente com a
proposta; Controladora de vídeo integrada na mesma forma de silício e usufruindo da mesma inteligência do
processador de rebalanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme descrito anteriormente na
Seção “Processador”; O fabricante deverá possuir no seu portfólio, ofertas de opções de placas de vídeo com
capacidade de até 2GB de memória dedicada no padrão PCIe x16, para futuras necessidades de expansão. Teclado
brasileiro padrão ABNT2 com teclas e caracteres da língua portuguesa; Mínimo de 104 teclas, com teclas de função no
mínimo de F1 a F12 e bloco numérico; Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e Pause/Break e LEDs
indicadores Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; deverá acompanhar descanso de mão removível, Interface USB 2.0.
Teclado deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de teclados de livre
comercialização no mercado ou em regime de OEM. Mouse óptico ou laser com tecla de rolagem (botão para scroll);
Resolução por hardware de 1000 dpi (mínimo); Interface USB 2.0; Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, não
sendo aceito o emprego de mouse de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. Compatibilidade do
microcomputador efetivamente proposto com os sistemas operacionais Windows 10 Professional (comprovar através do
HCL-Hardware Compatibility List da Microsoft). Deverá ser fornecido mousepad. Fonte de alimentação 110/220V - bivolt
automático com PFC ativo (80 plusplatinun ) comprovado através do catálogo oficial do fabricante, com potência
suficiente para o pleno funcionamento do equipamento e seus recursos. Deverá possuir no mínimo 92% de eficiência.
Monitor: Tipo LCD com iluminação em LED com no mínimo 21 polegadas e resolução mínima de 1440 x 900. Aspecto de
16:9 ou 16:10 e contraste 1000:1, Brilho de 250cd/m², Ângulo de visão de 178° vertical e 178° horizontal.
Conectividades: Possuir pelo menos 1 interface DP, 1 interface VGA. Base com ajuste de Altura, inclinação e rotação,
original do mesmo fabricante do equipamento; Deverá ser enviado cabo de sinal digital correspondente para conexão
entre a unidade de processamento e o monitor. Estar em conformidade com a norma Energy Star 6.0; Registrado no
EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) como categoria Gold comprovando que o monitor atinge as
exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; Todas as características técnicas deverão
ser comprovadas mediante consulta no site oficial do fabricante ou mediante catálogo técnico. Sistema Operacional
Microsoft® Windows® 10 Pro 64 Bits em Português, licenciado em nome da adquirente, instalado e com mídia de
reinstalação ou chave de acesso para download; Documentação: A empresa deverá anexar à sua proposta comercial o
catálogo técnico do microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat Gold (CPU), HCL Microsoft para o
Sistema Operacional e equipamento propostos e demais atestados a fim de comprovar todas as características técnicas
solicitadas no termo. A proposta deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU, Teclado,Mouse e Monitor) do
equipamento e caso seja incluso algum opcional a fim de atender as características do processo deverá ser comprovado
através de declaração do fabricante específica para este processo licitatório indicando o equipamento ofertado e
opcionais ofertados. Garantia: O equipamento deverá possuir 36 meses de Garantia para problemas de hardware na
modalidade on-site, ou seja, o reparo deve ser executado por técnicos do fabricante do equipamento nas dependências
da Prefeitura Municipal de Carazinho sem nenhum ônus adicional. Deverá ser apresentado documento comprovando
esta característica juntamente com a proposta de preços indicando a garantia ofertada e assistência técnica responsável
pelos reparos; Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais técnicos dos equipamentos, com
especificações, características e configurações em CD-ROM e manuais dos softwares ou dispositivos extras instalados
no equipamento, em idioma Português ou Inglês; Apresentar juntamente com a proposta declaração do fabricante
informando Part Number do Equipamento ofertado e o modelo dos opcionais: Processador, memória, Disco Rígido,
Monitor, placa de vídeo, tal exigência visa garantir que os componentes do equipamento sejam Originais e Genuínos e
disponham do período de garantia solicitado assinada pelo representante legal com reconhecimento em cartório. O
equipamento deve ser totalmente integrado em fábrica, não sendo aceita adição de componentes a fim de atender o
edital, apresentar comprovação para o processo juntamente com a proposta.
ITEM 03: Notebook Corporativo. Gabinete na cor preta ou prata, com WebCAM e Microfone integrados. Processador
de última geração, não sendo aceitos descontinuados, com frequência não inferior a 2.5 Ghz, 2 Núcleos físicos e 4
núcleos virtuais, memória cache de 3 MB. Destacar na Proposta MARCA e MODELO do processador. Memória: DDR4,
velocidade de 2133 Mhz; capacidade instalada de, no mínimo, quatro (4) GB (1x4GB). Expansível a pelo menos
dezesseis (16) GB em no mínimo dois (2) slots DIMM. Sistema de Armazenamento: Interno ao gabinete contendo 01
(uma) unidade de disco rígido padrão 500 GB 7200 RPM Original do Fabricante do equipamento. Placa principal: Duas
portas USB 3.0, Uma porta USB 2.0,uma porta HDMI ,uma porta VGA ,Leitor de Impressões digitais, Placa Wireless
padrão AC 2 x 2 ou superior + bluethooth 4.0. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal).
Chip de segurança TPM 1.2. Interface de áudio com entrada frontal e/ou traseira/lateral para microfone e fone de ouvido
não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. Será aceito porta de áudio e microfone conjunta
tipo combo. BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas
soluções em regime de OEM ou customizadas; A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo
editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como
número de propriedade e de serviço; A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de
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administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa-mãe.
Controladora de vídeo integrada na mesma forma de silício e usufruindo da mesma inteligência do processador de
rebalanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme descrito na Seção “Processador”; Teclado e
Mouse: Teclado padrão ABNT2, com mouse Touch Pad com 2 botões; Fonte de alimentação 110/220V - bivolt automático
110/220v; Bateria de lítio com no mínimo 4 células 42Wh; Tela de 14 Polegadas com resolução mínima de antirreflexo
com alta definição preferencialmente de (1920x1080) podendo ser de no mínimo (1366 x 768); Sistema Operacional:
Microsoft® Windows® 10 Pro 64 Bits em Português, licenciado, instalado e com mídia de reinstalação ou chave de
acesso para download. Documentação: A empresa deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico do
microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat Gold (CPU), HCL Microsoft para o Sistema Operacional e
equipamento propostos e demais atestados a fim de comprovar todas as características técnicas solicitadas no edital. A
proposta deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber do equipamento e caso seja incluso algum opcional a fim de
atender as características do processo deverá ser comprovado através de declaração do fabricante específica para este
processo licitatório indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. Garantia: O equipamento deverá possuir
36 meses de Garantia para problemas de hardware na modalidade on-site, ou seja, o reparo deve ser executado por
técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Prefeitura Municipal de Carazinho sem nenhum ônus
adicional. Deverá ser apresentado documento juntamente com a proposta de preços documento comprovando esta
característica e assistência técnica responsável pelos reparos; Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais
técnicos dos equipamentos, com especificações, características e configurações em CD-ROM e manuais dos softwares
ou dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português ou Inglês; Apresentar juntamente com a
proposta comprovação emitida pelo fabricante informando Part Number do Equipamento ofertado e o modelo dos
opcionais: Processador, memória, Disco Rígido, Monitor, placa de vídeo, tal exigência visa garantir que os componentes
do equipamento sejam Originais e Genuínos e disponham do período de garantia solicitado assinada pelo representante
legal com reconhecimento em cartório. O equipamento dever ser totalmente integrado em fábrica, não sendo aceita
adição de componentes a fim de atender o edital, apresentar comprovação para o processo juntamente com a proposta.
ITEM 04: ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS
Interface USB 2.0; Antena interna; Padrões Wireless Ieee 802.11ngb; Frenquência de 2,4 a 2,4835 GHz; Taxa do Sinal
da 11n: Até 300Mbps (dinâmico); da 11g: Até 54Mbps (dinâmico) e da 11b: Até 11Mbps (dinâmico); Compatível com
sistemas operacionais Windows Vista (32/64 bits) e superiores; 36 meses de garantia do fabricante.
ITEM 05: ESTABILIZADOR 600VA, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 115V
O estabilizador deve Atender à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006, deve ter Chave
liga/desliga embutida para evita o desligamento acidental; Deve possuir sistema de Auto-teste que ao ser ligado o
estabilizador testa seus circuitos internos e deve possuir Led bicolor no painel frontal para indicar se a rede está normal,
alta crítica e baixa crítica; Deve possuir no mínimo 04 tomadas nos padrões NBR 14936/02; Potência de 600VA; Tensão
de entrada 115v/220V bivolt; Tensão Saída: 115v; 12 meses de garantia.
ITEM 06: NOBREAK 1Kva BIVOLT
Deve possuir indicação visual da status da bateria (Carregando, Totalmente carregada e aviso para troca); Auto teste na
partida: Toda vez que o Nobreak é ligado, é realizado uma sequência de testes internos para comprovar o bom
funcionamento do Nobreak; Indicador luminoso com leds para mostrar as condições de operações do Nobreak; Tensão
de entrada – 115v/220V (bivolt); Tensão de saída - 115V; Potência de 1000VA; Com 1 bateria selada 12V/7Ah; - Deve
possuir no mínimo 04 tomadas nos padrões NBR 14936/02; Deve ter proteção para Descarga total da bateria, Carga
excessiva de bateria, Variações de tensão da rede elétrica, Sobrecarga e curto-circuito em modo rede, Sobrecarga e
curto-circuito em modo inversor, Surtos de tensão entre fase e neutro.
ITEM 07: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 300W
Potência: 300W; Voltagem: 110/220V (chave seletora ou bivolt automático); Ventilador: 80mm; Botão On/Off: Sim;
Conectores: - 1 x 20/24-pin ATX- 1x Conector 4 pinos p/ CPU- 2 x Perifericos- 1 x Floppy- 2 x SATA.
ITEM 08: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX SLIM 240W
Potência: 240W; Voltagem: 110/220V (bivolt automático); Compatibilidade para modelos de computador Desktop HP
Compaq 6005 SFF.
ITEM 09: FONTE 9VDC/0.6A PARA ROTEADOR
Fonte de Alimentação Externa
9VDC / 0.6A
ITEM 10: COOLER compatível com Intel LGA 1150/LGA1155/LGA1156/LGA775 - Core i7/i5/i3 - Core 2 Extreme Core 2Quad - Core 2 Duo - Pentium/Pentium G - Pentium D/Pentium4;
Socket: Intel Lga 775; Dissipador: 85.2 x 87.2 x 32mm; Material do dissipador: alumínio; Ventilador: 92 x 92 x 25mm;
Velocidade: 600 - 3000R.P.M. - Fluxo de ar: 10.56 - 49.68 Cfm; Pressão: 0.18 - 2.86 mm H20; Conector: 4-pin (Conector
placa mãe) - Mancal: Ball Bearing - Ruído: 17.3 - 33 dB(A) - Voltagem: 12V; Deve possuir interface térmica pré-aplicado
ou acompanhar bisnaga de pasta térmica para aplicação.
ITEM 11: HD 500GB 3,5”
HD SATA 3,5” para PC, com capacidade de 500GB no mínimo; 7200RPM; 32MB Cache; Interface SATA.
ITEM 12: HD 500GB 2,5” PARA NOTEBOOK
HD SATA 2,5” para Notebook, com capacidade de 500GB no mínimo; 5400RPM; 16MB Cache; Interface SATA.
ITEM 13: HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB
HD Externo, com conexão USB 3.0; Capacidade de armazenamento de 1TB no mínimo; Memória cache de 64 MB;
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Compatível com Sistemas Operacionais Windows; Sua embalagem deve conter o HD Externo, Cabo USB 3.0 de 46 cm
no mínimo, Garantia do Fornecedor de 12 meses.
ITEM 14: PLACA DE REDE PCI Gibabit Etherbet 10/100/1000
PCI sobre o padrão PCI V2.2/2.1, 32bits, 33Mhz; Suporte a tecnologia Bus Master 32bits; Plug and Play;
Chipset Realtek RTL8169SC; Autonegociação 10/100/1000Mbps; LEDs de TX/RX e Link para diagnóstico visual;
Compatível com o padrão IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u/ab 100Base-TX; Compatível com o padrão IEEE 802.1ab
1000Base-T; Compatível com o padrão IEEE 802.1P e IEEE 802.1Q.
ITEM 15: PLACA DE VÍDEO VGA 1GB DDR2 64bits PCI
Barramento: PCI Express 2.0; Memória com Capacidade 1024 MB; Interface de 64 Bits; Resoluções Máximas de Digital:
2560 x 1600 e Analógico: 2048 x 1536; Conexões: no mínimo 1 VGA e 1 HDMI; Suporte as tecnologias: para Microsoft
DirectX 10.1; Suporte ao Microsoft Windows; Suporte do OpenGL 3.1; Compatibilidade com: Windows 10 32/64 bits;
Windows 7 32/64 bits; Windows Vista 32/64 bits; Windows XP.
ITEM 16: ROTEADOR Wireless 300MBPS 2 ANTENAS
Dispositivo combinado de conexão de rede cabeada e wireless. Deve possuir duas Antenas fixas de 5 dBi; Fonte de
Alimentação Externa: 9VDC / 0.6A; Trabalhar com os padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;
Deve possuir em suas interface: 04 Portas LAN de 10/100Mbps e 01 Porta WAN 10/100Mbps; Operar em Frequência:
2.4-2.4835GHz; Segurança Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK; A Taxa de sinal deve ser de:
11n: até 300Mbps; 11g: até 54Mbps; 11b: até 11Mbps; Deve permitir Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta
de Disparo, UPnP, DMZ; VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec; Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações,
Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento; Protocolos: Support IPv4 and IPv6; Nas configurações de WAN deve
permitir IP dinâmico/IP estático/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond; Para o Gerencimento deve ter: Controle de Acesso,
Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto; DHCP: Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estações, Reserva de
Endereço; Firewall integrado protegendo de: - DoS, SPI Firewall; Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de
Domínio; Vinculação de endereços IP/MAC; O Conteúdo da embalagem de possuir: o roteador, a Fonte de alimentação e
um Cabo Ethernet no mínimo. Garantia de 12 meses de garantia do fabricante.
ITEM 17: SWITCH 8 PORTAS 10/100
Switch de 08 portas não gerenciável, deve operar com os padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
| CSMA/CD; Deve possuir Interface com: 08 portas RJ45 10/100/Mbps, em Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Deve
possuir fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; A Taxa de Dados deve ser de 10/100Mbps at Half Duplex |
20/200Mbps at Full Duplex; Deve possuir Indicador LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Deve possuir as Certificação: FCC,
CE, RoHS; Deve operar em Sistemas Microsoft® Windows® e/ou Linux. Deve possuir design que permita montagem na
parede ou em mesa.
ITEM 18: MINI RACK DE PAREDE 8u X 19” PARA SWITCH
Mini-Rack de altura 8U a 12U (1U = 44,45mm), e largura de 19 polegadas, conforme Norma ANSI/TIA/EIA-310D. •
Construído com chapas de aço SAE 1010/1020. • Porta frontal embutida, com visor em acrílico, fecho e chave. •
Laterais, porta removíveis, com aberturas para ventilação e fecho de engate rápido. • Plano de fixação móvel, com
opção para instalação de plano auxiliar. • Abertura superior para ventilação, com capacidade para instalação de dois
ventiladores. • Outras dimensões ou configurações sob consulta. • Pintura epóxi-pó texturizada. Composição do
produto • O produto é composto por: Gabinete metálico padrão; Parafusos e buchas para fixação.
ITEM 19: AUTOTRANSFORMADOR 1KVA BIVOLT
Autotrafo de no mínimo 1000VA Bivolt com Gabinete em metal resistente; Deve transformar 110V em 220V ou 220V em
110V; Segurança de plugues e tomadas de acordo com as normas NBR 14136 Deve possuir sistema de alças para
transporte; Deve acompanhar Cordão (3x1mm² - 1,2m), tomadas 3 pinos no padrão da NBR 14136; Garantia do
Fornecedor de no mínimo 3 meses.
ITEM 20: MOUSE ÓTICO USB PARA COMPUTADOR
Mouse óptico ou laser com tecla de rolagem (botão para scroll); Resolução por hardware de 1000 dpi (mínimo);
Interface USB 2.0; Compatibilidade com microcomputador com sistemas operacionais Windows.
ITEM 21: TECLADO PADRÃO ABNT2 USB PARA COMPUTADOR
Teclado brasileiro padrão ABNT2 com teclas e caracteres da língua portuguesa; Mínimo de 104 teclas, com teclas de
função no mínimo de F1 a F12 e bloco numérico; Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e Pause/Break e
LEDs indicadores Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; Interface USB 2.0. Compatibilidade com microcomputador com
os sistemas operacionais Windows.
ITEM 22: CABO DE REDE UTP CAT5e – Caixa com 305m
Cabo De Rede Categoria 5e; Cabo contendo 4 pares de condutores em cobre flexível; Com homologação Anatel;
Comprimento: 305 metros; Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu com diâmetro nominal de 24AWG; Isolamento:
Polietileno de alta densidade; Capa: PVC retardante a chama; Diâmetro nominal: 4,8mm; Resistência Elétrica CC
Máxima do Condutor em 20ºC: 93,8 Ohm; Capacidade Mutua Máxima em 1kHz: 56 pF/m; Impedância Característica de
1MHz a 250MHz: 100 Ohm com variação de ±15%; Velocidade de Propagação Nominal: 68%.
ITEM 23: CONECTOR RJ45
Categoria 5e U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões
de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; Conector deve atender
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políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS).
ITEM 24: FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
Com plugue e tomadas de acordo com a norma NBR 14136; Bivolt; Potência máxima de 2200VA para 220V; Fusível
Protetor contra sobretensão e surtos; Tomadas: deve possui 5 tomadas elétricas tripolares de 10A; Cabo extensor de no
mínimo 0,95m; Deve possuir Luz indicadora e Chave liga/desliga embutida; Estrutura em Plástico ABS resistente.
ITEM 25: BATERIA DE LITIO 3V
Bateria CR2032 Lítio 3V; Tipo Botão; Indicada para uso em Placa-mãe de computadores.

3 – CONDIÇÕES DE ENTREGA
3.1 – O prazo para entrega do material é de 15 (quinze) dias, a contar da emissão da nota de
empenho, devendo ser entregue na sede do CPD, no prédio da Prefeitura Municipal.
4 – ADJUDICAÇÃO
4.1 – Menor Preço por Item.
5 – VIGÊNCIA DA ATA
5.1 - A vigência da Ata será de 01 (um) ano.

Processo Licitatório nº 004/2018

Pregão Presencial nº 003/2018

22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO II
ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Participam dos procedimentos iniciais do SRP e integram a Ata de Registro de
Preços os seguintes Órgãos e Secretarias:
Corpo de Bombeiros do Município de Carazinho/RS
Rua Itararé, 1424, Bairro Princesa
Secretaria da Administração
Av. Flores da Cunha, 1264, Centro
Secretaria da Agricultura
Rua Lourival Vargas, s/nº, Vila Rica
Secretaria da Assistência Social
Av. Flores da Cunha, 1264, Fundos
Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente
Av. Mauá, 231, Centro
Secretaria de Educação e Cultura
Av. Mauá, 231, Centro
Secretaria da Fazenda
Av. Flores da Cunha, 1264, Centro
Secretaria Geral do Governo
Av. Flores da Cunha, 1264, Centro
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Rua Lourival Vargas, s/nº, Vila Rica
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Av. Flores da Cunha, 1264, Centro
Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária
Av. Pátria, 736, Centro
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..........................................................................,
portador(a) da Cédula de Identidade nº .......................................... e CPF nº ..................................,
a participar da licitação instaurada pelo município de Carazinho/RS, na modalidade de Pregão
Presencial nº 003/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em nome da empresa........................................................................,
CNPJ nº ................................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais
atos inerentes ao certame.
...........................................
(data)
............................................................
Assinatura do dirigente da empresa
Nome do dirigente da empresa

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação exigida no
subitem 3.3 letra “a”, do edital.

Processo Licitatório nº 004/2018

Pregão Presencial nº 003/2018

24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018

___________________________________________________________________________
(Nome

da

Empresa)

sediada

______________________________________________________________

na
(Endereço

Completo) inscrita no CNPJ/MF sob o número ________________________, declara, sob as
penas da lei, que na presente data é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

______________________________, em ______ de ____________ de 2018.

CONTADOR DA EMPRESA
(Nº de Registro no Órgão Competente – CRC)

(Assinatura do Representante Legal)
(Nome Completo do Representante Legal)
(Carimbo da Empresa)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital Pregão Presencial SRP nº 003/2018
Processo Licitatório nº 004/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para
contratar com a Administração Pública.
Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2018.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n o............................ e do
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 ( ) .

............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

Aos XX dias do mês de XXXXXXX de 2018, o MUNICÍPIO DE CARAZINHO,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Schmitz, nos termos do art. 15 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial nº 003/2018 para Registro de Preços, homologado em XX/XX/2018, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, observadas as condições
do edital que rege o certame, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem.
1 – OBJETO
1.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS para aquisições futuras de equipamentos e acessórios de informática para diversas
Secretarias Municipais, especificados no Anexo I do edital do Pregão Presencial nº 003/2018, que
passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 01 (um)
ano, a partir da data de sua assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, e do art. 7º do
Decreto Municipal nº 022/2010 de 17 de fevereiro de 2010, este Município não está obrigado a
adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos
cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica,
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de
condições.
3 – CONTRATO
3.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa
Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações
conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.9.
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4 – PREÇOS
4.1 – Ficam registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da
presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados:

ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

REGISTRADA

UNIDADE

MARCA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

....
FORNECEDOR/CNPJ:

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – As solicitações de fornecimento à CONTRATADA por parte dos Órgãos
Participantes (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecimento ou emissão da Nota de
Empenho.
5.2 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a descrição
constante no Anexo I deste edital.
5.3 – Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, em horário de
expediente.
5.4 – As entregas serão realizadas no Setor de CPD, no prédio da Prefeitura
Municipal de Carazinho, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão
da Nota de Empenho.
5.5 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao
fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecida as condições do edital que se precedeu a
formalização dessa Ata.
5.6 - À Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os
produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a reposição dos
mesmos.
5.7 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as
especificações ou condições exigidas no edital, deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 (vinte e quatro) horas após a CONTRATADA ter sido
devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
5.8 – A recusa da CONTRATADA em atender à substituição levará à
aplicação das sanções previstas por inadimplemento.
5.9 – O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados,
condição indispensável para a solicitação da aquisição.
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes
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hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de
Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal,
sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento ou a Nota de
Empenho, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado e esse se
tornar superior ao praticado no mercado;
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.
6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos
previstos nas alíneas “a” a “e”, será formalizado em processo próprio e comunicada por
correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.
6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os
efeitos, cancelado o preço registrado.
7 – FISCALIZAÇÃO
7.1 – Cabe aos Órgãos Participantes proceder a fiscalização rotineira do
material recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de
entrega.
7.2 – Os fiscais dos Órgãos Participantes estão investidos do direito de
recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou
que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.
7.3 – As irregularidades constatadas pelos Órgãos Participantes deverão ser
comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que
sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as
penalidades previstas.
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos
decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde
estiver sendo executado o objeto do contrato:
a) greve geral;
b) calamidade pública;
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c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código
Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002).
8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados
pela CONTRATADA.
8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de
força maior, o fato deverá ser comunicado aos Órgãos Participantes, até 24 (vinte e quatro) horas
após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado
como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da
ocorrência como caso fortuito ou de força maior.
9 - FORO
9.1 – Para resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho-RS, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
10 - CÓPIAS
10.1 – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
a) 1 (uma) para o Órgão Gerenciador;
b) 1 (uma) para a empresa registrada;
c) 1 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e
d) 1 (uma) para o Órgão Participante.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr.
Milton

Schmitz

–

Prefeito

Municipal

e

pelo(s)

representante(s)

da(s)

EMPRESA(S)

REGISTRADA(S).
Carazinho, em _____ de _____________ de 2018.

____________________________

____________________________

Município de Carazinho

Representante da Empresa

Milton Schmitz

Nome do Representante
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ANEXO VIII
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Edital Pregão Presencial SRP nº 003/2018
Processo Licitatório nº 004/2018
Razão Social:
CNPJ:

Telefone:

Cidade/UF:
Endereço:
E-mail:
À Prefeitura Municipal de Carazinho-RS,
Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial nº 003/2018, cujo objeto
trata de REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de equipamentos e acessórios de
informática para diversas Secretarias Municipais.
ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (valor por extenso)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Forma de pagamento: conforme Decreto Executivo nº 011/2017.
Prazo de entrega: O prazo para entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias, a contar da
emissão da Nota de Empenho, conforme Termo de Referência.
Garantia: (__), de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I.
A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem
todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos
trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou
quaisquer ônus adicionais para o Município de Carazinho.
__________, ____ de ________________ de 2018.
_________________________________________
(nome ou razão social licitante)
(nome completo de seu representante legal)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Edital Pregão Presencial SRP nº 003/2018
Processo Licitatório nº 004/2018

A empresa _____________, sediada no _________________________,
declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federall, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2018.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018
O Prefeito do Município de Carazinho/RS, torna público que às 09 horas, do dia 05 do mês de
fevereiro do ano de 2018, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizada no
prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, reunir-se à o(a) Pregoeiro(a)
e equipe de apoio para receber os envelopes de Proposta e Habilitação do Pregão Presencial SRP
nº 003/2018, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisições futuras de equipamentos
e acessórios de informática para diversas Secretarias Municipais.
Editais
disponíveis
no
site
do
Município
www.carazinho.rs.gov.br
ou
e-mail
licitacao@carazinho.rs.gov.br. Informações pelo telefone (54) 3331- 2699 Ramal 102.
Carazinho, 08 de janeiro de 2018.

Milton Schmitz
Prefeito
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