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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2018-011 PMI 
 
O Município de ITUPIRANGA, leva ao conhecimento dos interessados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste 

edital e seus anexos. Para quaisquer informações o interessado deverá apresentar – se á CPL, no horário das 08h00min ás 12h00min, 

sito Av. 14 de Julho, 12, Centro, Itupiranga-PA 

 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 

 

LOCAL: AV. 14 DE JULHO, 12 - CENTRO - ITUPIRANGA - PA 

DIA:  25 de Maio  2018  HORÁRIO: 08:30 

 

1. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo endereço e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital. 

 

2. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão Presencial, com respeito ao (à): 

2.1 - credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão Presencial; 

2.2 - recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes Proposta e Documentação; 

 2.3 - abertura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas; 

 2.4 - divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 

2.5 - condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

2.6 - abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação; 

2.7 - devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após a adjudicação do objeto à licitante vencedora; 

2.8 - outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão Presencial. 

 

3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas em ata, ou, ainda, a critério do 

Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado final do certame será também divulgado 

mediante ofício ou publicação na imprensa oficial. 

 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das Condições do Edital e de outros assuntos relacionados á presente licitação 

deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, no endereço acima citado ou pelos telefones, até o 2º 

(segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes 

Proposta e Documentação. 

 

5. A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será comunicado mediante ofício ou publicação na imprensa oficial. 

 

DA LEGISLAÇÃO 

 

6. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes: 

6.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão Presencial; 

6.2 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

6.3 - Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 

6.4 - LC 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,  

6.5 - LC 147/2014, de 07 de agosto de 2014, 

6.6 - Decreto Federal nº 3555/2000 de 08 de Agosto de 2000 

6.7 - Decreto Federal nº 8.538/2015 de 06 de outubro de 2.015. 

6.8 - Demais legislações em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 

 

7. Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

7.1 - Pregão: modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por 

meio de propostas de preços escritas e lances verbais; 

 7.2 - Bens e Serviços Comuns:  aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado; 
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7.3 - Unidade Gestora: Órgão licitador; 

 7.4 - Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos constitutivos/Anexos; 

 7.5 - Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta mais 

vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão Presencial. 

 

CONDIÇÕES DO OBJETO 

 

8. O objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO BENS DE CONSUMO 

E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS COMPONENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA. 

 

 8.1 - As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser entregues apenas 

as quantidades solicitadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, de acordo com a necessidade da mesma, nos locais 

determinadas nas ordens de compras ou serviços. 

 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

9. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 

 

 9.1 - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial; 

 9.2 - comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA DOCUMENTAÇÃO; 

 9.3 - será admitida a participação de consórcios, desde que atendidas às condições previstas no Art. 33, da Lei nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e nas estabelecidas neste Edital; 

9.4 - Conforme Lei Complementar Federal nº 123, de 14/06/2006, e ainda conforme Artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 

147/2014, de 07 de agosto de 2014, que preceitua o seguinte: 

I - Os lotes cujo valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

II - Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 

para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Conforme Art. 8º do Decreto Federal 8.538/2015, caso não haja vencedor para as cotas reservadas, estas poderão ser adjudicadas ao 

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da 

cota principal. 

   

10 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de 

licitações e/ou impedidas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, ou tenham sido declaradas inidôneas por 

qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, não tendo sido ainda 

reabilitadas; 

 10.1 - empresas sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, e não sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 

 10.2 - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

DO PROCEDIMENTO 

 

11. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e Equipe de apoio iniciarão a sessão recebendo dos 

interessados os documentos para o credenciamento, bem como, os envelopes contendo a proposta e documentos de habilitação, 

juntamente com as declarações exigidas para esse fim.  

 

12. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

 

a) retardatária, a não ser como ouvinte; 

b) que não apresentar a declaração de habilitação até o termino do credenciamento. 

  

12.1 - serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 105 deste Edital à licitante que fizer declaração falsa. 

 

13. No horário indicado para início do Pregão Presencial, pretendendo a licitante credenciar representante, deverá apresentar o 
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Pregoeiro documento comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este 

Pregão Presencial: 

 

 13.1 - somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente ao evento, devidamente 

credenciado. 

 

14. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de habilitação e os envelopes Proposta e Documentação, em separado, 

procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos: 

 

 14.1 - exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das propostas em confronto 

com o objeto e exigências deste Edital; 

 14.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento), em relação ao menor preço; 

 14.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, 

no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior: 

 

  14.3.1 - havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço. 

 

 14.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes participem 

da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

 14.5 - início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo, em valores distintos e 

decrescentes. 

 

 Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado final deste Pregão Presencial. 

 

15. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente os representantes legais 

das licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e 

as demais, em ordem decrescente de preços ofertados: 

 

 15.1 - a desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases seguintes; 

 15.2 - após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

16. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o 

seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

 

17. Após a emissão de parecer definitivo sobre a amostra apresentada (quando for o caso), o Pregoeiro convocará todas as licitantes que 

participaram da fase de oferta de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade dos produtos ou serviços e, por 

conseguinte da proposta, e, também ser analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço cuja amostra tenha sido 

aprovada. 

 

18. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, salvo as exceções contidas na Lei complementar nº 

123/2006 e art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

19. Caberá o Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a realização deste Pregão Presencial: 

 

 19.1 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 19.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo, motivadamente, 

a respeito da escolha que vier a ser adotada; 

 19.3 - adjudicar o objeto deste Pregão Presencial à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a mais 

vantajosa para o Município, após constatado o atendimento das exigências deste Edital; 

 19.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão Presencial; 

 19.5 - encaminhar a Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, o processo relativo a este 

Pregão Presencial, devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à 
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contratação do objeto com a licitante vencedora. 

 

20. À Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA caberá: 

 

 20.1 - adjudicar e homologar os resultado deste Pregão Presencial, após decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) contra ato(s) 

do Pregoeiro; 

  

21. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único momento, ou, ainda, se os 

trabalhos não puderem ser concluídos e (ou) surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 

em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente: 

 

 21.1 - os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das 

licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos 

trabalhos. 

 

22. Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. Não acolhida 

a reclamação, a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso. 

 

23. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial. 

 

24. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes Documentação, não caberá desclassificar as licitantes por 

motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

25. É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão Presencial, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 

originariamente da proposta ou da documentação: 

 

 25.1 - nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

 

26. A adjudicação deste Pregão Presencial e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

 

 26.1 - se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente registrada em ata durante o 

transcurso da sessão do Pregão Presencial: 

 

  a) nesse caso, a adjudicação caberá o Pregoeiro. 

 

 26.2 - se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e 

dado conhecimento do seu resultado: 

 

  a) nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA. 

 

27. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão realizadas sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata 

circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio que 

formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou às documentações, e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

 

28. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes, da análise das propostas e dos 

documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação da licitante de interpor 

recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários. 

 

28.1. Após concluída a licitação e assinado a ata, os envelopes não abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão em 

posse do Pregoeiro, à disposição das licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após o que serão destruídos. 
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DO CREDENCIAMENTO 

 

29. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se o Pregoeiro para efetuar seu 

credenciamento. 

 

 29.1 - considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante a apresentação dos 

documentos relacionados. 

 

30. São obrigatórios para o credenciamento, os documentos mencionados nas alíneas conforme abaixo relacionados: 

a) Cópia autenticada do  estatuto ou contrato social/ato constitutivo, quando o representante for sócio e o documento mencionar 

os poderes para representar a empresa no certame; 

Obs.: apresentar todas as alterações ou a última alteração consolidada devidamente registrada na Junta Comercial. 

b) Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal; 

c) Procuração ou documento equivalente (Modelo de Credenciamento - ANEXO II - Modelo a), devidamente reconhecida a firma 

do outorgante em Cartório, quando a pessoa a ser credenciada não for sócia da empresa, com poderes para manifestar-se em qualquer 

fase do Pregão Presencial, dando plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a 

intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos 

pertinentes a este Pregão Presencial; 

 

d) Declaração de habilitação e recebimento do edital e seus anexos, conforme Anexo II - modelo (C) em papel timbrado da 

empresa licitante. 

 

 30.1 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

 

 A) - O representante legal da licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos acima relacionado, ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao 

direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou 

Documentação relativa a este Pregão Presencial: 

 

B) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, impedido de se manifestar durante a sessão, também não poderá 

manifestar a intenção de recurso, e será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 

apuração do menor preço. 

 

C) - Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório 

competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir do original, caso seja autenticado pelo Pregoeiro deverá ser feito até o final do 

expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes Documentação, não sendo aceito, em hipótese 

alguma documentos em cópias simples. 

 

30.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para que usufruam dos benefícios nos termos do que dispõem os Artigos. 44 e 

45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar junto à documentação de credenciamento, fora de 

qualquer envelope: 

 

a) Declaração, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

estando APTA a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, inexistindo 

impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da referida Lei conforme Anexo II - Modelo (B) em papel timbrado da empresa licitante; 

 

b) Certidão simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento de ME ou EPP com a data de expedição no máximo 

até 60 (sessenta) dias da data de abertura deste certame. 

 

Obs. As empresas que deixaram de apresentar os documentos solicitados nas alíneas (A e B), as mesmas não ficaram impedidas de se 

credenciarem, apenas deixarão de usufruir os benefícios de ME e EPP. 

c) .  Copia de recolhimento do DAM  da retirada do edital. 

 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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31. Até o dia e horário e no local fixados no preâmbulo deste Edital, o representante legal de cada licitante deverá apresentar ao 

Pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento, a  

proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em 

suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011-HABI 

ENVELOPE PROPOSTA 

PROPONENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011-HABI 

ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE 

 

DA PROPOSTA - ENVELOPE PROPOSTA 

 

32. A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada, com as seguintes informações: 

 

 32.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 

 

 32.2 - Fazer menção ao número deste Pregão Presencial e conter a razão social da licitante, o CNPJ, Inscrição Estadual, 

número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço completo com CEP, e, de preferência, com a indicação do 

banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

 

 32.3 - Conter o nome, estado civil, número do CPF e do documento de Identidade (RG, Cédulas de Identidade fornecidas por 

Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, Certificado de 

Reservista, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma 

da Lei nº 9.503/97), endereço e cargo na empresa, todos na carta proposta, da pessoa que ficará encarregada do contrato e outros 

documentos quando for necessário. 

 

 32.4 - indicar os prazos conforme previsto nas Condições 36 e 37: 

 

  32.4.1- No silêncio quanto aos referidos prazos, os especificados no edital serão considerados como aceitos pela 

proponente. 

 

 32.5 - cotar os preços na forma solicitada no modelo de PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que trata o Anexo I e 

o global da proposta; 

 

33. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou 

qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

 33.1 - serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço global da proposta, se faltar; 

 

 33.2 - a falta de data e (ou) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 

envelopes Proposta com poderes para esse fim; 

 

33.3 Sob pena de desclassificação, as empresas deverão apresentar dentro do envelope a proposta eletrônica através de mídia (pen drive 

)juntamente com a proposta impressa, conforme modelo disponibilizado pela CPL.  

 

33.4 A planilha eletrônica não poderá ser alterada em nenhuma hipótese o seu formato original, apenas preenchido os campos que 

estiverem na cor cinza (valor unitário e marca), pois com a sua alteração o sistema usado para a realização dos certames não 

reconhecerá a proposta, prejudicando assim o andamento do pregão presencial. 
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DOS PREÇOS 

 

34. A licitante deverá indicar o preço unitário e o global da proposta, conforme PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que 

trata o Anexo I. 

 

35. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de preferência, também 

por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. Nos preços cotados deverão estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as 

despesas decorrentes da execução dos serviços, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos: 

 

 35.1 - a cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da 

licitante; 

 

DOS PRAZOS 

 

36. A licitante vencedora ficará obrigada a executar os serviços ou fornecer os produtos, conforme a necessidade e o interesse do 

Município, após o recebimento da Ordem de Serviço ou ordem de compra, acompanhada da Nota de Empenho, expedida pelo servidor 

designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA; 

 

37. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes 

Documentação e Proposta. 

37.a- Prazo para a entrega dos produtos será de 3 dias uteis após o recebimento da ordem de compras. 

 

38. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na proposta, os mesmos serão considerados como 

aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 

 

39. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) 

dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade 

acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

40. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação, sem a 

solicitação do artigo anterior ou a prorrogação da convocação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

41. Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam aqueles solicitados na 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo I. 

 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido. 

 

43. Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

44. O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às Condições aqui estabelecidas e a 

decisão quanto a dúvidas ou a omissões deste Edital. 

    

45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

46. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 
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 46.1 Apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

 

 46.2 - não atenderem às exigências contidas neste Pregão Presencial. 

 

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

47. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente 

aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

 

48. Feito isso, O Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas apresentadas com preços 

sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

 

49. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido na Condição anterior, O Pregoeiro 

fará a classificação dos três menores preços sucessivos, em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os 

representantes legais das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais.  

 

Havendo empate no terceiro valor, serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço: 

 

 49.1 - A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço ofertado. 

 

50. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos 

preços. 

 

51. Ocorrendo alguma das condições abaixo previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 

melhor preço: 

 

 51.1 - Se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITUPIRANGA para o fornecimento ou/ execução dos serviços; 

 

 51.2 - Mesmo após encerrada a etapa competitiva (ordenação das ofertas e exame quanto ao objeto e valor ofertado, à 

aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço); 

 

 51.3 - Se não for aceita a proposta escrita de menor preço; 

 

 51.4 - Se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias: 

 

  a) na ocorrência das situações previstas nos subitens 51.3 e 51.4, será examinada a oferta seguinte e a sua 

aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital; 

  b) na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o 

melhor preço. 

 

52. Verificado que a proposta de Menor Preço atende às exigências fixadas neste Edital, quanto à proposta e à habilitação, será a 

respectiva licitante declarada vencedora do certame. 

 

Obs. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar, quando o processo for por lote, no prazo máximo de 2(dois) dias úteis, 

contados da data da adjudicação do objeto da licitação, planilha analítica de composição de preços unitários para formação de cada 

ITEM adjudicado. 

 

DO DESEMPATE 
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53. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato público, com a participação de 

todas as licitantes, ressalvados os casos de benefícios concedidos às ME, EPP e Cooperativas pela LC-123/06 e LC-147/014 e Decreto 

Federal 8.538/2015.  

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 

54. Para habilitar-se, as empresas deverão apresentar a documentação abaixo, dentro do prazo de validade, em 01 (uma) via, que deverá 

estar dentro de um único envelope, e conter os seguintes documentos: 

 

 54.1 - Habilitação Jurídica: 

 

  54.1.1 - Cédula(s) de identidade(s) do(s) representante(s) legal(is) da empresa; 

  54.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

 54.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais 

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

 

 54.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

 54.5 - 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. 

 

Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

54.6 - prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da empresa licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

 

54.7 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

 

54.8 - Alvará de Licença e Funcionamento; 

 

54.9 - prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio da empresa ou da sede da 

licitante, na forma da lei; 

  54.9.1 - faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Federal, a certidão conjunta de débitos relativos a tributos 

federais e à dívida ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal;  

54.9.2 - faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Estadual, a certidão negativa de débitos de tributos estaduais;  

54.9.3 -  faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Municipal, a certidão negativa de débitos de tributos municipais, do 

domicilio ou sede do licitante; 

54.9.4 - Certidão negativa de débitos do Município de ITUPIRANGA – PA; 

 

54.10 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei;  

 

54.11 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos, ou seja, a Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do 

Trabalho, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, 

inciso V da Lei 8.666/93, ambos acrescentados pela Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do 

Tribunal Superior do Trabalho;  

 

54.12 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "d"; 
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 Qualificação Econômica - Financeira 

   

 54.15 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 

ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela  Fundação Getúlio 

Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

 

  a.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

   LG = ATIVO CIRCULANTE+  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

   _____________________________________________ 

    

   PASSIVO CIRCULANTE+  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

   SG = ATIVO TOTAL 

   _____________________________________________ 

 

   PASSIVO CIRCULANTE+  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

   LC = ATIVO CIRCULANTE 

   ____________________ 

 

   PASSIVO CIRCULANTE 

   a.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

 

   a.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 

 

   a.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

  

 Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações/amostras contábeis 

assim apresentados: 

 

 1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

  - registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

  - publicados em Diário Oficial; e ou 

  - publicados em jornal de grande circulação; 

 2) sociedades limitada (LTDA): 

 

  - fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do livro diário. 

 

 3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 123/03 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES": 

 

  - fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do livro diário. 

 

 4) sociedade criada no exercício em curso: 

 

  - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
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da licitante, acompanhado do termo de abertura do Livro Diário. 

 

 5) o balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  

  

 6) Apresentar CRP - Certidão de Regularidade Profissional do Contador responsável válida. 

 

54.16 - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

54.17- Atestado de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto, deste 

certame. 

 

54.18- Os atestados emitidos deverão estar acompanhados de cópias autenticadas de contratos ou notas fiscais, comprovando a 

execução dos serviços. 

  

55. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 

portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

 

56. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente 

consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

 

57. As declarações relacionadas na Condição deste edital deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as 

expedirem. 

 

58. O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata a Condição 57 deverá estar credenciado para 

esse fim, e comprovar essa condição se O Pregoeiro assim vier a exigir. 

 

59. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

59.1 - em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

 

  a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

  b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

59.2 - datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do envelope Proposta, quando não tiver prazo estabelecido pelo 

órgão competente expedidor: 

 

  a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, como é o 

caso dos atestados de capacidade técnica. 

 

60. Os documentos exigidos neste Pregão Presencial deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório 

competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir do original, até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia 

marcado para abertura dos envelopes Documentação: 

 

 60.1 - serão aceitas somente cópias legíveis; 

 60.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

 60.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

necessário. 

 

DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
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61. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, mediante confronto com as 

condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

 

62. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, O Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de 

novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório: 

 

 62.1 - serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 

 62.2 - os licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 

63. Trata-se de licitação do tipo menor preço por lote, conforme disposto no art. 4º, inciso X, da Lei nº 10.520/2002. 

 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

64. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão, com registro em ata da 

síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

 

 64.1 - julgamento das propostas; 

 64.2 - habilitação ou inabilitação da licitante; 

 64.3 - outros atos e procedimentos. 

 

65. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão Presencial, 

implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo O Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 

66. Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do Pregoeiro, caberá àquela a juntada dos 

memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata. 

 

67. O recurso será recebido por memorial dirigido o Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará disponível às demais licitantes para 

impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) dias úteis: 

 

 67.1 - as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso, ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de realização deste 

Pregão Presencial; 

 67.2 - será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista imediata dos autos: 

 

  a) o prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente. 

 

68. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

69. Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e a Autoridade Superior da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro. 

 

70. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Superior da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com a 

licitante vencedora. 

 

71. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões do 

Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio: 

 

 71.1 - a licitante deverá comunicar o Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido protocolizado junto ao Setor de 

Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

DA ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

72. O fornecimento ou/ execução dos serviços correspondente ao objeto será adjudicado e homologado por ITEM, depois de atendidas 

as Condições deste Edital. 

 

DO TERMO DE CONTRATO  

 

73- Os fornecedores de produtos e serviços incluídos no pregão presencial estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, 

nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na proposta de preços. 

74- Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao 

órgão contratante, no prazo de 05(cinco) dias úteis a partir da data da convocação, prova de regularidade para com o Sistema de 

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e prova de regularidade de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais, sob pena de a contratação não se concretizar. 

 

75- 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. 

 

76- O fornecedor dos produtos e serviços 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. 

 

77- Os futuros contratados devem manter todas as condições ofertadas em suas propostas técnicas durante a execução contratual, em 

consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII, da lei 8.666/93. 

 

78- Se o fornecedor vencedor do certame, recusar-se a contratar, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na 

licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

 

79- Os contratos administrativos de que trata este edital pregão presencial, regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições previstos na Lei 8.666/93 e alterações. 

 

80- Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 

 

81- Os contratos decorrentes deste pregão presencial devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

 

82- Os contratos originados deste pegão deverão conter objeto e seus elementos característicos, regime de execução e forma de 

pagamento, conter preços, prazos, critérios para reajustamento e atualização quando for o caso. 

 

DA RESCISÃO 

 

83- Os contratos poderão ser rescindidos mediante o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme os casos previstos na Lei 

8.666/93. 

 

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DO CONTRATO 

 

84. O prazo de vigência do contrato fica até 31/12/2018, restrito aos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 

8.666/93. 

84. 1-  A vigência do contrato, havendo interesse da administração, concordância do contratado, poderá ser prorrogado nos termos da 

Lei 8666/93 

 

DOS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA E DA LICITANTE VENCEDORA 

 

85. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA: 

 

 85.1 - proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 

condições deste Pregão Presencial; 

 85.2 - rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pela 
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licitante vencedora; 

 

 85.3 - efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

 

 85.4 - permitir acesso dos colaboradores da licitante contratada às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA para execução dos serviços ou entrega dos produtos; 

 

 85.5 - impedir que terceiros forneçam ou/ executem os serviços objeto deste Edital; 

 

 85.6 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 

 

 85.7 - solicitar, por intermédio de ordem de serviço ou ordem de compra, a execução dos serviços ou fornecimento dos 

produtos, objeto deste Edital 

 

85.8 - comunicar à licitante contratada, qualquer irregularidade na execução dos serviços ou fornecimento dos produtos, interrompendo 

imediatamente a execução, se for o caso; 

 

 85.9 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução dos serviços ou fornecimento dos produtos, por intermédio 

do servidor designado; 

 

 85.10 - exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, de acordo com o termo de 

referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta referente a este Pregão Presencial. 

 

86. Caberá à LICITANTE VENCEDORA: 

 

 86.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução, tais como: 

 

  a) salários; 

  b) seguros de acidentes; 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

  d) indenizações; 

  e) vales-refeição; 

  f) vales-transporte; e   

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

 86.2 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer 

ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

  

86.3 - Fornecer os produtos ou entregar os serviços do objeto da Ordem de serviços ou ordem de compras, de acordo com a necessidade 

e o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, após o recebimento da Ordem de compra e ou/Serviço; 

 

 86.4 – Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, como também a movimentação dos materiais até as dependências destino, não sendo a Prefeitura Municipal de 

Itupiranga responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte dos mesmos. 

 

86.5 - Refazer os serviços ou substituir os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da comunicação 

expedida pelo Departamento de Compras, todo e qualquer serviços ou produto que apresente especificações que diferem das 

estabelecidas no Anexo I deste Edital; 

 86.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na má execução dos serviços ou mal fornecimento de produtos do objeto deste Pregão Presencial; 

 

 86.7 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Pregão Presencial; 

 

 86.8 - Iniciar os serviços ou fornecer os produtos nos prazos, nas condições e locais indicados, sujeitando-se no que couber às 

leis do consumidor;  
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 86.9 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA; 

 

 86.10 - Comunicar com o servidor designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

 86.11 - Proibir a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA durante a vigência do contrato. 

 

 86.12 - se manter, durante toda a execução dos serviços ou entrega dos produtos, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

87. À licitante vencedora caberá, ainda: 

 

 87.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA;   

87.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando a execução dos serviços ou em conexão com ele, 

ainda que acontecido em dependência da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA; 

 87.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a execução das obrigações 

pactuadas, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 87.4 - assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão Presencial; 

 87.5 - Assumir a responsabilidade de executar os serviços ou de fornecer os produtos conforme as exigências pactuadas por 

intermédio desse processo. 

 

88. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, nem poderá onerar o objeto deste Pregão 

Presencial, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

89. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte. 

 

90. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA. 

 90.1 É expressamente proibida, sob nenhuma hipótese, a terceirização do objeto desse processo por parte da LICITANTE 

VENCEDORA. 

 

91. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, salvo se houver prévia autorização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

92. Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei Nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA designará um servidor para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos ou execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados: 

 

             92.1 - o acompanhamento e a fiscalização da consistem na verificação da conformidade dos serviços ou produtos, de forma a 
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assegurar o perfeito cumprimento do objeto, devendo o servidor designado sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se diretamente com 

a licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à execução do objeto, seguindo diretrizes da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

93. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de 

Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

94. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA durante o período de 

vigência contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

 

DA ATESTAÇÃO 

 

95. A atestação das faturas correspondentes a execução dos serviços caberá ao Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITUPIRANGA ou ao servidor designado para esse fim. 

 

DA DESPESA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

96. As despesas originadas deste pregão presencial correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

             

Unid. 

Orç. 

Descrição Projeto atividade  Dotação orç. 

03.09 Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e 

Finanças  

2.062 manutenção do 

departamento de 

contabilidade. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo  

03.03 Gabinete do prefeito e Vice prefeito  2.002 Manutenção prefeito 

e Vice prefeito 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.06 Secretaria Municipal de Infraestrutura . 2.065 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura . 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.05 Secretaria Municipal de Educação  2.013 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Educação 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.11 Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga  2.032 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.038 Manutenção da 

atenção básica PAB FIXO 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.041 Manutenção da 

Media e Alta Complexidade  

-MAC 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.035 Manutenção dos 

postos de Saúde. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.12 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga  2.049 Manutenção do 

Fundo  Assistência Social 

de Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.060 Manutenção do IGD-

SUAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.061 Manutenção do 

CREAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.057 Manutenção do 

CRAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.059 Manutenção de 

outros programas e Ações 

da Assistência Social  

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 
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05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.055 Manutenção de 

outros programas Bolsa 

Família-PBF 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.058 Manutenção das 

Ações Estratégicas do PETI 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

19.16 Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Itupiranga 

2.078 Manutenção do 

Abrigo Institucional . 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

24.24 Autarquia de Transito de Itupiranga  2.094  Manutenção da 

Autarquia de Transito de 

Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

09.04 Secretaria municipal de educação de Itupiranga  2.027 Manutenção do 

ensino Fundamental 

FUNDED 40% 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.04  Secretaria municipal de educação de Itupiranga 2.020 Manutenção do 

Salario educação -QSE 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  2.012 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.07 Secretaria municipal de Cultura e Juventude e esport. 

e lazer. 

2.082 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

Cultura e Juventude e 

esport. e lazer. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.08 Secretaria Municipal de Habitação e desenvolvimento 

Social. 

2.080 Manutenção 

Secretaria Municipal de 

Habitação e 

desenvolvimento Social 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.11 Secretaria municipal de turismo, indústria e comercio  2.103 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

turismo, indústria e 

comercio 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.10 Secretaria municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária.  2.074 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

Agricultura, Pesca e 

Pecuária. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

 

DO PAGAMENTO 

  

97. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, situada na Avenida 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga - PA, para fins de pagamento, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme 

planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês: 

 

 97.1 - Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no período máximo de 30 

(trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária. 

 

98. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do 

Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

99. À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados ou fornecimento dos produtos que não estiverem em acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

100. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Presencial. 
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101. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento: 

 

 101.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 10% (dez 

por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

 

102. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, 

fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte: 

  

EM = I x N x VP 

 

 Onde: 

 

 EM = Encargos moratórios; 

 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

 I = (TX) / 365 => I = (6/100)/365  =>    I = 0,0001644 

 

 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 102.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

 

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

103. As alterações contratuais poderão ser realizadas de acordo com a necessidade da administração, desde que atendido os requisitos 

do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

DAS PENALIDADES 

 

104. Pela inexecução total ou parcial do objeto, resultante deste Pregão Presencial, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, poderá garantir a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora 

as sanções a seguir relacionadas: 

 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; 

 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos materiais não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

 

105 - As multas previstas nos incisos II e III desta Condição serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial expedida pelo Município. 

 

106. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 
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 106.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão Presencial; 

 106.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 106.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

 106.4 - fizer declaração falsa;  

 106.5 - cometer fraude fiscal; 

 106.6 - falhar ou fraudar na execução das ordens de compras ou serviço; 

 106.7 - não aceitar a ordem de compras; 

 106.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 106.9 - apresentar documentação falsa. 

 

107. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 

Fornecedores do Município e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

108. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA em relação a um dos eventos arrolados nas condições 105 e 106, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

 

109. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, poderá 

ser aplicado à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

110. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital, desde que 

encaminhada com antecedência de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 

111. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da petição. 

 

112. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão Presencial, conforme Art. 21 § 4º 

da Lei 8.666/93 que preceitua o seguinte: 

 

113- “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”. 

 

114. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada o Pregoeiro junto ao Setor de 

Licitação, logo após ter sido protocolizada junto ao Setor de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

115. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o trânsito em julgado da 

decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

116. A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o número do telefone, para possíveis 

contatos, da pessoa que ficará responsável pelo fornecimento ou execução dos serviços do objeto deste Pregão Presencial. 

 

117. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o Setor de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, 

localizada na Avenida 14 de Julho, 12 Centro, ITUPIRANGA - PA, no horário e expediente (das 8:30 hs às 14:00 hs), para obtenção 

dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

118. À critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA este Pregão Presencial poderá: 

 

119 - ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
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fundamentado; 

 

120 - ser revogado, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA se for considerado inoportuno ou inconveniente ao 

interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

 

121 - ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por conveniência exclusiva da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

122. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão Presencial: 

 

123 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

 

124 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e 

 

125 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

DOS ANEXOS 

 

126. São partes integrantes desta Minuta de Edital os seguintes anexos: 

 

 ANEXO I - Relação dos lotes com as especificações; 

 

 ANEXO I.I - Termo de referencia; 

 

 ANEXO II - Modelos de declarações: 

 

  a)- Modelo de Documento de Credenciamento; 

  b)- Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno porte; 

c)- Declaração de habilitação e recebimento do edital e anexos e concordância com edital; 

  d)-  Declaração de que não emprega Menor; 

  e)- Modelo de Carta Proposta;  

 

  ANEXO III – Minuta do contrato 

 

DO FORO 

 

127. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no Foro do Município de Itupiranga, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

ITUPIRANGA 10 DE MAIO DE 2018 - PA,. 

 

 

 

 

Tiago Pereira Costa  

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

ANEXO I 

RELAÇÃO DOS ITENS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011-PMI 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 MOUSE ÓPTICO USB, EMBORRACHADO.   705,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

2 TECLADO MULTIMÍDIA USB, PADRÃO   705,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

3 ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS   42,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

4 FONTE 500W ATX.   51,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

5 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V,7HA   158,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

6 BATERIA PARA PLACA MÃE REF. 2032   221,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

7 RACK DE PAREDE 8U   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

8 RACK DE PAREDE 6U   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

9 ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRÃO 19" 
POLEGADAS 

  82,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

10 CABO DE PAR TRANÇADO UTO CAT5E (CAIXA).   11,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

11 CAPA PARA CONECTOR RJ45   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

12 CONECTOR RJ45   3370,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : 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. Compatível com 
os padrões de montagem T568A e T569B, Cor: Transparente, Garantia de 
12 meses 

     

 Valor total extenso: 

13 CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45   220,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

14 ABRAÇADEIRAS DE NILON 20 CM PCT C/100   68,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

15 ABRAÇADEIRA DE NILON 30 CM PCT C/100   58,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

16 ABRAÇADEIRAS DE NILON 40 CM PCT C/100   58,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 
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17 CAIXA DE SOBREPOR DUPLA   45,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

18 DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FÊMEAS   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

19 EMENDA PARA CONECTOR RJ45   55,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

20 LOCALIZADOR DE CABO DE REDE   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

21 TESTADOR DE CABO DE REDE   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

22 ALICATE PUTCH DOWN   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

23 TESTADOR DE FONTE   6,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

24 MONITOR LCD / 18.5" POLEGADAS OU SUPERIOR   165,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

25 CABO DE DADOS SATA   223,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

26 CABO DE ENERGIA SATA   248,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

27 COOLER UNIVERSAL   148,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

28 LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2,64BITS, VERSÃO 
ENTERPRISE/LICENÇA WIN 10/LIC.WIN7 

  5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

29 BANDEJA PARA RACK PADRÃO '19' POLEGADAS   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

30 CONECTOR ÓTICO/SC-UP/PARA CABO DROP FIG 8   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

31 FILTRO DE LINHA/COM 6 ENTRADAS/FUSÍVEL DE 
PROTEÇÃO/EXTENSÃO 1 METRO 

  193,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

32 ESTABILIZADOR DE TENSÃO/300VA/ENTRADA 
BIVOLT/SAIDA 115V. 

  140,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

33 PENDRIVE 16 GB   125,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

34 HD SATA/4 TB/PARA CFTV   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : HD de 04 TB, SATA III, tipo purple surveillance, CFTV 
24/7, 06 GB/S, Model WD 40PURZ, 64 MB Cache. 

     

 Valor total extenso: 

35 RADIO TRANSMISSOR 4 A 5KM   15,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

36 LICENÇA DE ANTIVÍRUS   193,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Licença com validade de 1 ano, para instação em 
equipamentos com Windows. 

     

 Valor total extenso: 

37 CABO DE FIBRA ÓTICA/DROP FIG 8 / FTTX / 02 FIBRAS 1M.   75,000 METRO    0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

38 ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS   19,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Frequência: 2.4 - 2.4835ghz. Velocidade: 450 Mbps. Fonte 
De Alimentação: 12vdc / 1a. Interface: 4 Lan 10/100mbps / 1 Wan 
10/100mbps. Padrões De Rede: Ieee 802.11n, Ieee 802.11g E Ieee 
802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset. Taxa 
De Sinal: 11n: Up To 450mbps (Dynamic) / 11g: Up To 54mbps (Dynamic) 
/ 11b: Up To 11mbps (Dynamic). Garantia de 12 meses. 

     

 Valor total extenso: 

39 CABO DE REDE CAT 5E   27,000 CAIXA    0,00 0,00 

 Especificação : Caixa com 305 metros. Homologação Anatel - Cor: Azul - 
CMX - Cat 5e - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico - Isolamento: 
Polietileno de alta densidade - Capa: PVC retardante a chama - Diâmetro 
nominal: 4,8mm - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor em 20ºC: 
93,8 - Capacidade Mutua Máxima em 1k Hz: 56 pF/m - Impedância 
Característica Nom. de 1MHz a 250MHz: 100-15 - Velocidade de 
Propagação Nominal: 68. Garantia de 12 meses. 

     

 Valor total extenso: 

40 MINI RACK 5U   3,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Largura 50 cm Altura 30 cm Profundidade 35 cm. Mini rack 
de 19 polegadas, com altura de 8U e profundidade externa de 400mm. 
Rack com chapa traseira perfurada para fixação em parede. Especifico 
para gabinetes rack de servidor ou equipamentos de infraestrutura. 
Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com espessura 0,80mm. 
Pintura em epoxi pó preto microtexturizado RAL9011. Possui 2 planos de 
réguas 19" (frontal/traseiro) reguláveis. Sistema de fixação que possibilita 
montagem e desmontagem através de parafusos. Tampas laterais 
removíveis através de fecho rápido (travas). Parte superior com recorte 
regulável para passagem de cabos. Porta em acrílico transparente de 2,00 
mm para visualização dos equipamentos. Kit de fixação incluso. (porcas 
gaiolas e parafusos M5). Atende as normas EIA-310-D e RS-310. Possui 
furação para 2 ventiladores de 80 x 80 x 25 mm (opcional não incluso). 
Garantia de 12 meses. 

     

 Valor total extenso: 

41 DVR HD 16 CANAIS 1080N   3,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + 
AHD-M/H + Analógico + IP Visualização em 1080p. Gravação de todos os 
canais em 1080N ou 720p. Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. 
Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. 
Compatibilidade com ONVIF Perfil S. Com 1 HD SATA de 1TB. Edição de 
áudio e vídeo. Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP. 
Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR. IPv6.Garantia de 12 
meses. 

     

 Valor total extenso: 

42 CAIXA DE SOM   39,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Técnicas: Alto-Falante: "12" + driver. Canal 
1: Bluetooth, Usb, Sd Card, e Fm / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, 
Celulares, Mp3, Cd, Dvd, Tv, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, 
Violão, Cavaquinho. Alimentação: Bivolt Automático 100-240V, Bateria 
interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* Potência Rms: 100 
W.Potência musical: 600 W. Garantia de 12 meses. 

     

 Valor total extenso: 

43 KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO FM E RECEPTOR - 110 
VOLTS 

  42,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Especificações: Faixas de Frequência: Fm 121.7 - 128.7 
MHz, Resposta de Frequência: 100Hz - 10000Hz ( + 3 dB ), Distorção de 
áudio: Menos de 1%, Relação de s/n: 80dB, Área de alcance: Até 10 
metros em área livre (pode variar de acordo com as interferências do 
ambiente), Transmissor de Microfone: Tipo de Emissão: Fm, Potência de 
Saída Rf: 8mw (50mw máximo), Desvio de Frequência: 75KHz, 
Alimentação: 2 Baterias 9V Alcalinas (Não Inclusas), Receptor, Tipo de 
Recepção: Fm, Modo de Recepção: Super-heteródino espaço 
diversificado, Nível de Saída de Áudio: > 25mV Sensibilidade da 
Recepção: 600W (unbalanced), Garantia de 12 meses. 

     

 Valor total extenso: 

44 NOTEBOOK 14" CORE I3   23,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Configurações mínimas: Processador Intel i3 da 4ª 
geração ou superior, Cache de 2MB ou superior, 4GB de memória ram, 
1TB de hd, placa de vídeo Intel HD graphics 520, conexões HDMI e USB, 
Wireless e Bluetooth. 

     

 Valor total extenso: 

45 NOTEBOOK CORE I5   20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5, da 7ª 
geração, Cache: 3 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Litografia: 22 nm, 
Escalabilidade: 1S, Memória RAM: Memória de 8GB, DDR3, 1600 MHz 
(1x4GB) ou superior; Armazenamento: Disco rígido SATA de 1 TB e 5400 
RPM; Placa de vídeo: Placa de Vídeo de 2 GB, DDR3 ou superior; Tela 
14" ou superior, Full HD; Conexões externas do chassi: Entrada 
combinada de microfone/fone de ouvido HDMI,Energia,RJ-45, USB 3.0. 

     

 Valor total extenso: 

46 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS   119,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações; 8 portas RJ45 de auto-negociação 
10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIXTecnologia de Ethernet Verde 
economiza até 60% de energiaControle de fluxo IEEE 802.3x fornece 
transferência de dados confiávelCaixa de plástico, de mesa ou de 
montagem na paredePlug and play, nenhuma configuração necessária" 

     

 Valor total extenso: 

47 SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS   15,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações; 16 portas RJ45 de 10/100Mbps de Auto-
Negociação, Suporta Auto MDI / MDIXTecnologia Verde Ethernet 
economia de até 80% de energiaO controle de fluxo IEEE 802.3x fornece 
transferência de dados confiávelDesign de caixa de plástico, design de 
mesa ou de montagem na paredePlug and play, sem precisar de 
configuração alguma" 

     

 Valor total extenso: 

48 SWITCH DE 24 PORTAS   7,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações; 24 portas RJ45 10/100M.Tecnologias 
energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de 
energiaSuporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX. 
Caixa de aço padrão de 13 polegadas" 

     

 Valor total extenso: 

49 SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000MBPS   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "24 portas 10/100/1000 Mbps Suporta auto-aprendizagem 
de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação, Tecnologias 
energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia. 
Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e 
backpressure para modo half duplex. Arquitetura de encaminhamento sem 
bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade de cabo 
com taxa de transferência máxima. Capacidade de Switching de 48 Gbps. 
Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências 
de dados. Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados. 
Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento. 
Armazenamento e encaminhamento de sistema de comutação. Portas de 
Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os 
hardwares de 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps. Design de mesa e 
montável em rack Design de Plug and Play simplifica a instalação Design 
de Plug & Play" 

     

 Valor total extenso: 
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50 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150   143,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Características: LGA 1150 PARA 4ª GERAÇÃO DE 
PROCESSADORES, DDR3 1600/1333, 2 CANAIS DE MEMÓRIA, SAÍDA 
GRÁFICA HDMI, DVI-I, CONFIGURAÇÃO USB 3.0 (TRASEIRA + 
INTERNA) 2+2 , 4 PORTAS SATA 6.0 GB/S, LAN INTEGRADA 
10/100/1000" 

     

 Valor total extenso: 

51 PROCESSADOR INTEL CORE I3 3,6 GHZ, SOCKET LGA 
1150, CACHE 4MB, 

  66,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Processador core i3-4340, da 4ª Geração, BOX 
BX80646134340. 

     

 Valor total extenso: 

52 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155, P/ PROCESSADOR CORE 
I3, I5 E I7 

  123,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Descrição: Placa-mãe compatível para gabinete microATX 
com suporte para processador Core i3 , i5 e i7 para socket LGA1155. 
Características: MOdelo de placa micro-ATX PROCESSADORES: COM 
SUPORTE PARA PROCESSADOR CORE I3 , I5 e I7 soquete LGA1155. 
NUMERO DE SLOTS PCI: 1 SLOT PCI, 2 SLOT PCI-E 2.0X16, 2 SLOT 
PCI-E 2.0. VELOCIDADE DA MEMORIA 1066/1333 GHZ; TIPO DE 
SLOTS DE MEMORIA: 4 Slots de memória DDR3 expansível até 32GB. 
PLACA DE VIDEO ONBOARD: COM VIDEO ON-BOARD. PLACA DE 
SOM ONBOARD: COM AUDIO ON-BOARD. PLACA DE REDE 
ONBOARD: COM REDE 10/100/1000 MBPS ON-BOARD. SOFTWARES 
FORNECIDOS: COM CD INSTALACAO DA PLACA MAE; GARANTIA: 
GARANTIA 12 MESES," 

     

 Valor total extenso: 

53 PROCESSADOR INTEL I3 3220 3.3 GHZ LGA 1155   42,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : [Especificações] - Soquete: LGA 1155 - Núcleo: Ivy Bridge 
- Cache: 3M - FSB - Front Side Bus: n/a - Nº de núcleos: 2 - Nº de 
threads: 4 - Tipos de memória: DDR3-1333/1600 - Suporta até 32Gb de 
memória - Suporte para memória ECC - Gráfico do processador: Intel HD 
Graphics 2500 - Frequência da base gráfica: 650 MHz" 

     

 Valor total extenso: 

54 GABINETE ATX, PRETO, DUAS BAIAS EXTERNAS, DUAS 
BAIAS INTERNAS 

  28,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Gabinete ATX, na cor preto, com 04 (quatro) baias, sendo 
duas internas e duas externas. 

     

 Valor total extenso: 

55 DISCO RÍGIDO (HD INTERNO), 500 GB, SATA II, 7200 RPM   137,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

56 RACK SERVIDOR PADRÃO 12 U   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 19", DE 400 X 
1000/ALTURA 2000mm /profundidade 1000mm. 

     

 Valor total extenso: 

57 HD EXTERNO, 01 TB, USB 2.0, 7200 RPM   35,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

58 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 220W(REAIS), BIVOLT, 24 
PINOS 

  661,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

59 NOBREAK 600 VA, 115/127 E 215/227 V   106,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : "CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: A; 
Potência: 600VA/300W. B; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt 
automático. C; Tensão de Saída: 115V; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: A. Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos 
com a tecnologia Cisc. D; Filtro de linha. E; Inversor sincronizado com a 
rede através do sistema PLL. F; Mínimo 1 LED que indica as condições do 
nobreak. G; Função mute. H; Forma de onda senoidal por aproximação - 
retangular PWM. I; Botão liga/desliga temporizado. J; Recarga automática 
das baterias. K; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. L; 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. M; Função True RMS. 
N; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação 
bateria). O; Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah. P; 
Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. Q; Partida a 
Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. R; 
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. S; Tempo de 
acionamento do inversor: = 0,8 ms. T; Contra descarga total das baterias. 
U; Contra Surtos de Tensão. V; Contra Sobreaquecimento Transformador. 
X; Contra Curto-circuito no inversor. Z; Contra Sub/sobretensão da rede 
elétrica Y; A garantia devera englobar todas as falhas de peças e mão de 
obra de fabricação por um período mínimo de 12 meses." 

     

 Valor total extenso: 

60 NOBREAK 800 VA, 115/127 E 215/227 V   36,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : CONFIGURAÇÕES MINIMAS OBRIGATÓRIAS A; 
Potência: 800VA/400W. B; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt 
automático. C; Tensão de Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
A;Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia Cisc. B; Filtro de linha. C; Inversor sincronizado com a rede 
através do sistema PLL. D; Mínimo 1 LED que indica as condições do 
nobreak. E; Função mute. F; Forma de onda senoidal por aproximação - 
retangular PWM. G; Botão liga/desliga temporizado. H; Recarga 
automática das baterias. I; Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica. J; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. K; Função 
True RMS. L; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para 
operação bateria). M; Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah. 
N; Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. O; Partida a 
Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. P; 
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Q; Tempo de 
acionamento do inversor: = 0,8 ms.3-DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: A; 
Contra descarga total das baterias. B; Contra Surtos de Tensão. C; Contra 
Sobreaquecimento Transformador. D; Contra Curto-circuito no inversor. E; 
Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 4-GARANTIA: A; garantia deverá 
englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um 
período mínimo de 12 meses." 

     

 Valor total extenso: 

61 NOBREAK 1200 VA, 115/127 E 215/227   20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : CONFIGURAÇÕES MINIMAS OBRIGATÓRIAS A; 
Potência: 1200VA/600W. B; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt 
automático. C; Tensão de Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
A;Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia Cisc. B; Filtro de linha. C; Inversor sincronizado com a rede 
através do sistema PLL. D; Mínimo 1 LED que indica as condições do 
nobreak. E; Função mute. F; Forma de onda senoidal por aproximação - 
retangular PWM. G; Botão liga/desliga temporizado. H; Recarga 
automática das baterias. I; Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica. J; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. K; Função 
True RMS. L; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para 
operação bateria). M; Baterias Internas: Mínimo 2 bateria de 12Vdc / 7Ah. 
N; Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. O; Partida a 
Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. P; 
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Q; Tempo de 
acionamento do inversor: = 0,8 ms.3-DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: A; 
Contra descarga total das baterias. B; Contra Surtos de Tensão. C; Contra 
Sobreaquecimento Transformador. D; Contra Curto-circuito no inversor. E; 
Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 4-GARANTIA: A; garantia deverá 
englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um 
período mínimo de 12 meses." 

     

 Valor total extenso: 

62 NOBREAK 3200 VA, 115/127 E 215/227 V   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: A. 
Potência Mínima: 3200VA - 1980 Watts; B. Forma de onda Senoidal Pura; 
C. Tensão nominal de ENTRADA: 115/220V - Bivolt Automático; D. 
Tensão nominal de SAÍDA: 115V; E. Frequência de SAÍDA: 60hz ± 1% 
(para operação bateria); F. Número de tomadas de SAÍDA: Mínimo 5 
tomadas 10A + 4 Tomadas de 20A, ambas padrão NBR 14136. 2: 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A. Saída padrão True serial RS-232 e USB 
para comunicação inteligente e gerenciamento de energia do nobreak 
(acompanha cabo USB); B. Filtro de linha; C. Estabilizador Interno - 
Regulagem em 4 estágios; D. Recarga automática das baterias mesmo 
com o nobreak desligado; E. Conector para módulo de bateria externo ao 
nobreak; F. Função True RMS; G. Fusível Rearmável; H. Baterias 
Internas: Mínimo 2 baterias 12V/17Ah; I. Acionamento do inversor < 0,8 
ms; J. Leds que indicam consumo da potência e baterias; K. Botão 
liga/desliga temporizado com função mute; L. Acionamento do Inversor: < 
0,8 ms; M. Rendimento Minimo Modo Rede: =97%; 3: DISPOSITIVOS DE 
PROTEÇÃO: A. Curto-circuito no inversor; B. Sub/sobretensão da rede 
elétrica; C. Surtos de tensão entre fase e neutro; D. Sobreaquecimento no 
inversor e transformador; E. Potência excedida com alarme e posterior 
desligamento; F. Descarga total das baterias; 4. GARANTIA: A; A garantia 
deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação 
por um período mínimo de 12 meses." 

     

 Valor total extenso: 

63 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE 
TINTA (BULK INK) 

  37,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificação : Tecnologia de jato de tinta de 4 cores 
(CMYK),Resolução Até 5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos de 
papel. 4 Garrafas com tinta. 1 Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 
páginas1 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem 
até 7.500 páginas. Velocidade de impressão Máxima Preto 33 ppm / em 
cores 15 ppm Normal Preto 10 ISO ppm / em cores 5 ISO ppm. 
Capacidade de papel Bandeja de entrada para papel 100 folhas. Tipos 
Envelope comum e fotográªfico para jato de tinta. Scanner Base plana 
com sensor de linhas CIS colorido. Resolução do scanner Ótica 1200 dpi. 
Hardware 1200 x 2400 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi. Cores de 48 bits. 
Tamanho das cópias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Interface e 
conectividade USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-
Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade Windows© XP/XP Professional x64 
Edition/VistaTM/7/8/8.1/10. Mac© OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 
10.10.x, 10.11x. Garantia de 12 meses. 

     

 Valor total extenso: 

64 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 

  32,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "Especificações :Impressão Tecnologia da impressão: 
Laser Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex Resolução de 
impressão: Até 2400 x 600 dpi Resolução da impressão: 10.000 páginas 
Manuseio do Papel Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas 
Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até 
Ofício ADF: 35 folhas Conexões : USB 2.0 Ethernet Wireless Cópia 
Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm Ampliação / Redução: 25% - 
400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) 
Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) 
Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, 
cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização 
Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas ADF Resolução Óptica do 
Scanner: Até 600 x 2400 dpi Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 
dpi Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® 
Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / 
XPS Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático 
de documentos (ADF) Garantia: 12 Meses do fabricante" 

     

 Valor total extenso: 

65 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, 03 ANTENAS   52,000 UNIDADE  0,00 0,00 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 Especificação : "Velocidade wireless de 300Mbps, ideal para aplicações 
sensíveis a interrupções, como streaming de vídeos em HD, três antenas 
que aumentam significativamente sua estabilidade e desempenho 
robusto, Fácil criptografia de segurança wireless ao apertar o botão WPS, 
Antena Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi, Interface: Interface 4 
Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. O controle de largura 
de banda por IP permite que administradores determinem a quantidade de 
largura de banda a ser concedida para cada PC. Compatível com IPv6 - a 
versão mais recente de protocolo de Internet. 

     

 Valor total extenso: 

66 TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M   44,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e 
eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da Tela.Estrutura sólida e muito leve, 
100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 
tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento 
automático do tecido, com mecanismos de mola Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de 
projeção: 200x200 Quadrado 

     

 Valor total extenso: 

67 MOUSEPAD COM APOIO EM GEL PARA PULSO   203,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

68 ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V   3,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

69 CAIXA HERMÉTICA MÉDIA (23X23X8CM)   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

70 PLACA DE VIDEO DE 2GB, DDR 3, 256 BITS   9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

71 PLACA DE VIDEO DE 2GB, DDR 5, 256 BITS   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

72 RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8GGHZ   61,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

73 ANTENA PAINEL SETORIAL 90º, 18 DBI, BASESTATION APC 
5A-90 INTELBRAS 

  10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

74 MIKROTIK ROUTERBORD RB 2011UIAS   9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

75 MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011UIAS   9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

76 ALICATE DE CRIMPAR RJ45   7,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

77 LICENÇA DE USO P/ WINDOWS 7 ULTIMATE   73,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

78 LICENÇA DE USO DO WINDOWS 10 PRO   71,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

79 CABO USB PARA IMPRESSORA   258,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

80 CABO VGA 1,5MT   258,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 
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81 CABO DE FORÇA CPU/MONITOR NOVO PADRÃO (3 PINOS)   258,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

82 CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB   75,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

83 PLACA DE REDE PCI RJ45 10/100MBPS   137,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Placa de Rede, RJ45, PCI-Express.      

 Valor total extenso: 

84 PLACA DE REDE SEM FIO PCI   39,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Placa de rede Wireless de 150Mbps, PCI-Express.      

 Valor total extenso: 

85 DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB   62,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i3 da sexta 
geração ou superior, 04 Gb de memória RAM, Disco Rigido (Hd) SATA de 
500Gb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 
10/100Mbps, placa de audio integrada, placa de vídeo integrada. 

     

 Valor total extenso: 

86 DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1TB   24,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5 da 7ª 
geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido de 1Tb de 
7200rpm, driver de DVD-RW, Placa de rede integrada de 
10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada. 

     

 Valor total extenso: 

87 DESKTOP CORE I7, 8GB RAM, HD SATA 1TB   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i7 da 7ª 
geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 
1Tb de 7200rpm, driver DVD-RW, placa de rede integrada de 
10/100/1000Mbps, placa de audio intregada, placa de vídeo integrada. 

     

 Valor total extenso: 

88 DESKTOP DUAL CORE, 4GB RAM, HD 500GB   88,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Desktop com as especificações MINIMAS: Processador 
Dual Core de no mínimo 2.4Ghz, Memória RAM de 4Gb, Disco Rígido 
(HD) de 500Gb, Driver de DVD-RW, placa de rede PCI de 10/100Mbps 
integrada, Placa de audio integrada, placa de vídeo integrada. 

     

 Valor total extenso: 

89 MONITOR LCD 19,5", RESOLUÇÃO DE 1366X768, BIVOLT   28,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

90 MODULO MEMÓRIA RAM DE 4GB, DDR-3, 1600 MHZ   128,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

91 MÓDULO MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR-3, 1600 MHZ   75,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

92 ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, 
SAIDA 115 VA 

  67,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

93 PROJETOR MULTIMÍDIA, 2800 LUMENS,   39,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Projetor multimídia, 2800 lumens, bivolt, com as 
especificações mínimas a seguir; Sistema de projeção 3LCD, tecnologia 
3-chip; Método de projeção: montagem frontal / traseira / teto; Conexões 
tipo, HDMI, Computador/vídeo componente D-sub de 15 pinos, entre 
outras; 
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 Valor total extenso: 

94 PLACA MÃE (MOTHERBOARD) DDR-4, SOCKET LGA 1151   78,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Placa Mãe Socket LGA-1151 com as especificações 
mínimas: Placa compatível com a processadores a partir da 6ª geração, 2 
sockets p/ memória DDR-4, Processador grafico integrado (on-board) com 
porta D-Sub, DVI-D e HDMI, Placa de audio integrada(on-board), Placa de 
Rede integrada(on-board) de 10/100/1000Mbps. 

     

 Valor total extenso: 

95 PROCESSADOR CORE I3-7100, 7º GERAÇÃO, 3.9GHZ, 
CACHE 3MB, SOCKET LGA 1151 

  34,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Processador Intel Core i3-7100, 7ª Geração, 3.9 Ghz, 
Cache 3MB, Socket LGA 1151 

     

 Valor total extenso: 

96 DISCO RÍGIDO (HD INTERNO) 01 TB, SATA   84,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

97 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (MEDIA DE 22 
PPM) 

  26,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "Impressão: Tempo de Impressão da Primeira Página 
Menos de 10 segundos; Tecnologia de Impressão: Laser monocromático; 
Memória Padrão: 32 MB, Velocidade (ppm): Media 22 ppm: Resolução 
(máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 
150 folhas; Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet; Emulação: 
GDI; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10000 páginas; Resolução de 
Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de Cópia: Impressão N em 1, 
impressão de pôsteres, cabeçalho e rodapé, impressão de marca d'água, 
impressão duplex manual, impressão de folhetos; Digitalização Color e 
Mono: Sim; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 1200 dpi; Digitaliza 
para: Arquivo, Imagem e E-mail; Velocidade do Processador: 200 MHz; 
Capacidade de Saída do Papel: 50 folhas; Garantia: Limitada de 1 ano; 
USB 2.0 de alta velocidade, Wireless e Ethernet" 

     

 Valor total extenso: 

98 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET (MEDIA DE 42 
PPM) 

  14,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Método de 
impressão: laser eletrofotográfico, displey LCD (tipo/tamanha): display 
LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres, tamanha do papel 
(máximo): até 21,6 x 35,6cm (tamanha ofício), velocidade de impressão : 
Media de 42 ppm (tamanho carta),Resolução da impressão (máxima): até 
1200 x 1200 dpi, emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprienter, Epson 
FX, memória (padrão/maximo): 128MB/384 MB, capacidade de impressão 
duplex: sim Capacidade de entrada de papel (máxima): bandeja com 
capacidade para 250 folhas, Bandeja multiuso com capacidade para 50 
folhas, capacidade de entrada opcional(máxima): bandeja com 
capacidade para 500 folhas, capacidade de saida (máxima): 150 folhas 
(face para baixo), 1 folha (face para cima) alimentador automático de 
documentos (ADF) até 50 páginas interfaces padrão Ethernet e USB 2.0 
de alta velocidade interface USB 2.0 de alta velocidade interface USB 
frontal/ Pictbridge SIM/NÃO Velocidade de cópia; Media de 42 cpm 
(tamanho carta) capacidade de cópia duplex Sim Resolução de cópia 
(máxima) 1200 x 600 dpi Redução/Ampliação de cópia de 25% a 400%, 
em incrementos de 1% opção de cópia cópias ordenadas, N em 1, 
múltiplas (até 99) cópia de documento de identidade (RG) tipo do scanner 
mesa plana colorida (Vidro) com alimentador automático de documentos 
(ADF) tamanho do vidro do scanner até 21,6 x 35,6 cm (tamanha oficio) 
capacidade de digitalização duplex sim resolução do scanner (máxima) 
óptica: até 1200 x 1200 dpi interpolada: até 19200 x 19200 dpi função 
'Digitalizada para" arquico, imagem, e-mail, OCR, FTP, USB, pasta de 
rede (CIFS)1 visualizador de documento/ software de OCR Nuancet 
PaperPort 12SE com OCR para Windows¸ Presto!¸ Page Manager¸9 com 
OCR para Mac¸ compatibilidade do sistema operacional Windows¸: 
Windows¸ 7 / Windows Vista¸ / XP / XP profissional x64 / Server 2003 / 
20080 Mac¸: Mac OS x¸ v10.5.8, v10.6x. 

     

 Valor total extenso: 

99 CAMERA DIGITAL DE 20,1 MP, ZOOM OPTICO DE 35X, 
PAINEL LCD 3.0 

  9,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Camera digital tipo compacta avançada com as 
especificações mínimas; Resolução de 20.1 Megapixels com sensor 
CMOS Exmor R e tecnologia de estabilização de imagem, Zoom óptico de 
35x, Alimentação por pilhas AA, Painel LCD de 3.0, microfone, flash. 

     

 Valor total extenso: 

100 HD SSD DE 480GB   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

101 SCANNER   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : ESPECIFICAÇÕES: de alimentador automático de 
documento A4 / Ofício com capacidade para 50 folhas, aceita documentos 
longos até 910mm, colorido, duplex (frente e verso), ciclo diário dey3.000 
digitalizações. 

     

 Valor total extenso: 

102 HD EXTERNO, 2 TB, USB 3.0, 7200 RPM   2,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

103 CAMERA DIGITAL, TIPO COMPACTA AVANÇADA, 24.2MP, 
SENSOR CMOS DX, FULL HD 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Camera digital, tipo Compacta Avançada, com as 
seguintes características mínimas: Sensor CMOS em formato DX de 24.2 
MP, Processador de imagens EXPEED 4 com disparo sem ruído com ISO 
100 a 25.600, Gravação de vídeo Full HD 1080p com microfone estéreo 
embutido, ISO Automático, Picture Control Opaco, monitoramento de 
realce de Listras Preto e Branco. e intervalo de tempo (time-lapse) em 
câmera, Disparo contínuo de 6 QPS. ITENS DE SÉRIE QUE 
ACOMPANHA A CAMERA: Câmera Digital, Bateria Recarregável de Li-
ion EN-EL15, Carregador de Bateria MH-25A, Cabo USB UC-E17, Alça 
para Pescoço AN-DC1, Tampa da Ocular DK-5, Ocular de Borracha DK-
23, Tampa da Abertura da Lente BF-1B. OBS: CAMERA COM AS 
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
ATIVIDADES. 

     

 Valor total extenso: 

104 LENTE PARA CAMERA DIGITAL COMPACTA, DE 50/135MM, 
2.8, AT-X PRO, 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : LENTE PARA CAMERA DIGITAL COMPACTA 
AVANÇADA, DE 50/135MM, 2.8, AT-X PRO. OBS: LENTE COM AS 
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE A ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO NO DESENPENHO DE SUAS FUNÇÕES. 

     

 Valor total extenso: 

105 TRIPÉ PROFISSIONAL, CABEÇA HIDRAULICA, 
CAPACIDADE DE 10KG 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Tripé profissional para camera digital compacta avançada 
com as seguintes Especificações Mínimas: Capacidade de Carga Máxima 
- 10Kg, Altura Máxima - 180 cm, Altura Mínima - 65 cm, Diâmetro Máximo 
das Pernas - 3,2 cm, Diâmetro Mínimo das Pernas - 2,4 cm, Seções - 4, 
Rosca - Padrão 1/4, Nível de Bolha - Sim (x2), Bússola - Sim, Cabeça - 
Rotação Horizontal - 360º, Cabeça - Rotação Vertical - 110º, Cor - Preto, 
Material - Alumínio e Plástico, Peso (Tripé + Cabeça) - 3,20Kg. ITENS 
QUE ACOMPANHAM O TRIPÉ: 1x Tripé, Cabeça, 2x Manopla de 
Movimentos, 2x Chave Allen, 1x Bolsa para Transporte. OBS: TRIPÉ 
COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM A 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
ATIVIDADES. 

     

 Valor total extenso: 

106 GRAVADOR DE SOM DIGITAL, COM PAINEL LCD, 
MEMORIA INTERNA DE 4GB 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Gravador de Som Digital com painel LCD, 4gb de 
armazenamento, Formato De Gravação Mp3, Tipo De Bateria Aaa X2. 
OBS: GRAVADOR COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES 
QUE ATENDEM A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 

     

 Valor total extenso: 
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107 TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M   1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e 
eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da Tela.Estrutura sólida e muito leve, 
100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 
tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento 
automático do tecido, com mecanismos de mola Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de 
projeção: 1,80 x 1,80 Quadrado 

     

 Valor total extenso: 

108 TELA DE PROJEÇÃO 1,50 X 1,50M   1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e 
eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da Tela.Estrutura sólida e muito leve, 
100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 
tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento 
automático do tecido, com mecanismos de mola Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de 
projeção: 150 x 150cm QuadradoTripé telescópico com ajuste de altura 
por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Estojo 
disponível na cor PretaSistema de ajuste de imagem trapezoidal - 
KeystoneTecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com 
filamentos de poliester, ganho de brilho de 1." 

     

 Valor total extenso: 

109 GPS MAP   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Disposições Gerais Classificação de impermeabilidade: 
IPX7. Bateria: Conjunto de bateria de NiMH recarregável (inclusa) ou 2 
pilhas AA (não inclusas) recomendável NiMH ou lítio. Tipo de visor: 
transflectivo, 65K cor TFT Tamanho do visor, LxA 1,43" x 2,15" (3,6 x 5,5 
cm); 2,6" (6,6 cm) diagonal. Resolução do visor, LxA 160 x 240 pixels. 
Duração da bateria: 16 horas. Memória/histórico: 4 GB. Receptor de alta 
sensibilidade: Sim. Interface compatível com USB de alta velocidade e 
NMEA 0183 Mapas e memória: Capacidade de incluir mapas: Sim. Mapa 
base: Sim. Aceita cartões de dados: Cartão micro SDT. 
Paradas/Favoritos/Localizações: 5000. Rotas: 200. Registro de trajeto: 
10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Mapas pré-carregados: sim. Sensores: 
Altímetro barométrico: Sim. Bússola: Sim (compensação de inclinação, 3 
eixos).Recursos de lazer ao ar livre: Cálculos de área: Sim. Roteamento 
automático (roteamento em estradas curva a curva): Sim (com 
mapeamento opcional para estradas pormenorizadas). Pode ser 
facilmente usado para geocaching: Sim (Sem papel). Compatível com 
mapas personalizados: Sim. Calendário de caça/pesca: Sim. Informações 
sobre o sol e a lua: Sim. Câmera: Sim (8 megapixels com foco automático; 
geomarcas automáticas).Visualizador de imagens: Sim. Garantia de 12 
meses. 

     

 Valor total extenso: 

110 CAMERA DIGITAL COMPACTA AVANÇADA, 24.2 MPX, FULL 
HD, LENTE 18-55MM AF-P 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Camera digital compacta avançada com as seguintes 
características mínimas; LENTE de 18-55MM tipo AF-P; Resolução de 
24.2 Megapixels; Sensor optico CMOS de 22.5 cm x 15 cm; Gravações 
FULL HD (1080p); microfone estéreo integrado; Processamento de 
imagem EXPEED 4; Tecnologia SNAPBRIDGE para conexão instantanea 
camera/pc/tablet para transferência automática de dados/arquivos. 

     

 Valor total extenso: 

111 CAMERA DIGITAL COMPACTA AVANÇADA, RESOLUÇÃO 
DE 16 MP, LENTE DE CRISTAL, 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Camera digital Compacta Avançada com as seguintes 
características mínimas: Resolução de 16 Megapixels com Sensor CMOS 
de Baixa Luminosidade e estabilizador de lente com redução de vibração 
(VR), Lente de cristal com zoom ótico de 40x e Zoom de Ajuste Fino 
Dinâmico de 80x, LCD articulável de 3.0" e 921.000 pontos, capacidade 
de gravação de video em Full HD (1080p) com som estéreo, foco 
automático, Tecnologia SnapBridge: Wi-Fi®, NFC & Bluetooth (BLE) 
integrados de forma que aconteça a transmissão instântanea de toda 
fotografia tirada pela camera com o aparelho conectado a esta; 
Alimentação: 04 Pilhas AA. OBS: CAMERA COM AS 
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE AS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/DIVISÃO 
DE IDENTIFICAÇÃO. 

     

 Valor total extenso: 

112 IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL, JATO 
DE TINTA, P/ FOTO 3X4CM, 

  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Impressora colorida fotografica portátil com as seguintes 
especificações mínimas; Tecnologia de impressão a Jato de tinta colorida, 
para impressão de fotos 3x4cm, 5x7cm e 10x15cm, com LCD de 2,5" para 
visualização, seleção e edição de fotos sem a necessidade de um PC, 
Capacidade de Impressão de fotos direto de PC, de cartão de memória,ou 
direta via bluetooth. Tecnologia PictBridge para conexão com Camera 
Digital e impressão direta, Resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi. 
OBS: IMPRESSORA COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES 
QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO/DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

     

 Valor total extenso: 

 

 

 

 

 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011-PMI 

 

 

 

1. DO OBJETO   

 

1.1 Aquisição materiais de informática/TI/Processamento de Dados, sendo bens de consumo e materiais permanentes, destinados aos 

órgãos componentes da Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

         VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 MOUSE ÓPTICO USB, EMBORRACHADO.  705,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

2 TECLADO MULTIMÍDIA USB, PADRÃO  705,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

3 ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS  42,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

4 FONTE 500W ATX.  51,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

5 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V,7HA  158,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

6 BATERIA PARA PLACA MÃE REF. 2032  221,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

7 RACK DE PAREDE 8U  4,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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8 RACK DE PAREDE 6U  4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

9 ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRÃO 19" 
POLEGADAS 

 82,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

10 CABO DE PAR TRANÇADO UTO CAT5E (CAIXA).  11,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

11 CAPA PARA CONECTOR RJ45  100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

12 CONECTOR RJ45  3370,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : 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. Compatível com 
os padrões de montagem T568A e T569B, Cor: Transparente, Garantia de 
12 meses 

     

  

13 CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45  220,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

14 ABRAÇADEIRAS DE NILON 20 CM PCT C/100  68,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

15 ABRAÇADEIRA DE NILON 30 CM PCT C/100  58,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

16 ABRAÇADEIRAS DE NILON 40 CM PCT C/100  58,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

17 CAIXA DE SOBREPOR DUPLA  45,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

18 DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FÊMEAS  50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

19 EMENDA PARA CONECTOR RJ45  55,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

20 LOCALIZADOR DE CABO DE REDE  4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

21 TESTADOR DE CABO DE REDE  5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

22 ALICATE PUTCH DOWN  5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

23 TESTADOR DE FONTE  6,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

24 MONITOR LCD / 18.5" POLEGADAS OU SUPERIOR  165,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

25 CABO DE DADOS SATA  223,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

26 CABO DE ENERGIA SATA  248,000 UNIDADE  0,00 0,00 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  

27 COOLER UNIVERSAL  148,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

28 LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2,64BITS, VERSÃO 
ENTERPRISE/LICENÇA WIN 10/LIC.WIN7 

 5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

29 BANDEJA PARA RACK PADRÃO '19' POLEGADAS  4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

30 CONECTOR ÓTICO/SC-UP/PARA CABO DROP FIG 8  30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

31 FILTRO DE LINHA/COM 6 ENTRADAS/FUSÍVEL DE 
PROTEÇÃO/EXTENSÃO 1 METRO 

 193,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

32 ESTABILIZADOR DE TENSÃO/300VA/ENTRADA 
BIVOLT/SAIDA 115V. 

 140,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

33 PENDRIVE 16 GB  125,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

34 HD SATA/4 TB/PARA CFTV  8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : HD de 04 TB, SATA III, tipo purple surveillance, CFTV 
24/7, 06 GB/S, Model WD 40PURZ, 64 MB Cache. 

     

  

35 RADIO TRANSMISSOR 4 A 5KM  15,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

36 LICENÇA DE ANTIVÍRUS  193,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Licença com validade de 1 ano, para instação em 
equipamentos com Windows. 

     

  

37 CABO DE FIBRA ÓTICA/DROP FIG 8 / FTTX / 02 FIBRAS 1M.  75,000 METRO    0,00 0,00 

  

38 ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS  19,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Frequência: 2.4 - 2.4835ghz. Velocidade: 450 Mbps. Fonte 
De Alimentação: 12vdc / 1a. Interface: 4 Lan 10/100mbps / 1 Wan 
10/100mbps. Padrões De Rede: Ieee 802.11n, Ieee 802.11g E Ieee 
802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset. Taxa 
De Sinal: 11n: Up To 450mbps (Dynamic) / 11g: Up To 54mbps (Dynamic) 
/ 11b: Up To 11mbps (Dynamic). Garantia de 12 meses. 

     

  

39 CABO DE REDE CAT 5E  27,000 CAIXA    0,00 0,00 

 Especificação : Caixa com 305 metros. Homologação Anatel - Cor: Azul - 
CMX - Cat 5e - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico - Isolamento: 
Polietileno de alta densidade - Capa: PVC retardante a chama - Diâmetro 
nominal: 4,8mm - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor em 20ºC: 
93,8 - Capacidade Mutua Máxima em 1k Hz: 56 pF/m - Impedância 
Característica Nom. de 1MHz a 250MHz: 100-15 - Velocidade de 
Propagação Nominal: 68. Garantia de 12 meses. 

     

  

40 MINI RACK 5U  3,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Largura 50 cm Altura 30 cm Profundidade 35 cm. Mini rack 
de 19 polegadas, com altura de 8U e profundidade externa de 400mm. 
Rack com chapa traseira perfurada para fixação em parede. Especifico 
para gabinetes rack de servidor ou equipamentos de infraestrutura. 
Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com espessura 0,80mm. 
Pintura em epoxi pó preto microtexturizado RAL9011. Possui 2 planos de 
réguas 19" (frontal/traseiro) reguláveis. Sistema de fixação que possibilita 
montagem e desmontagem através de parafusos. Tampas laterais 
removíveis através de fecho rápido (travas). Parte superior com recorte 
regulável para passagem de cabos. Porta em acrílico transparente de 2,00 
mm para visualização dos equipamentos. Kit de fixação incluso. (porcas 
gaiolas e parafusos M5). Atende as normas EIA-310-D e RS-310. Possui 
furação para 2 ventiladores de 80 x 80 x 25 mm (opcional não incluso). 
Garantia de 12 meses. 

     

  

41 DVR HD 16 CANAIS 1080N  3,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + 
AHD-M/H + Analógico + IP Visualização em 1080p. Gravação de todos os 
canais em 1080N ou 720p. Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. 
Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. 
Compatibilidade com ONVIF Perfil S. Com 1 HD SATA de 1TB. Edição de 
áudio e vídeo. Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP. 
Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR. IPv6.Garantia de 12 
meses. 

     

  

42 CAIXA DE SOM  39,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Técnicas: Alto-Falante: "12" + driver. Canal 
1: Bluetooth, Usb, Sd Card, e Fm / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, 
Celulares, Mp3, Cd, Dvd, Tv, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, 
Violão, Cavaquinho. Alimentação: Bivolt Automático 100-240V, Bateria 
interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* Potência Rms: 100 
W.Potência musical: 600 W. Garantia de 12 meses. 

     

  

43 KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO FM E RECEPTOR - 110 
VOLTS 

 42,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações: Faixas de Frequência: Fm 121.7 - 128.7 
MHz, Resposta de Frequência: 100Hz - 10000Hz ( + 3 dB ), Distorção de 
áudio: Menos de 1%, Relação de s/n: 80dB, Área de alcance: Até 10 
metros em área livre (pode variar de acordo com as interferências do 
ambiente), Transmissor de Microfone: Tipo de Emissão: Fm, Potência de 
Saída Rf: 8mw (50mw máximo), Desvio de Frequência: 75KHz, 
Alimentação: 2 Baterias 9V Alcalinas (Não Inclusas), Receptor, Tipo de 
Recepção: Fm, Modo de Recepção: Super-heteródino espaço 
diversificado, Nível de Saída de Áudio: > 25mV Sensibilidade da 
Recepção: 600W (unbalanced), Garantia de 12 meses. 

     

  

44 NOTEBOOK 14" CORE I3  23,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Configurações mínimas: Processador Intel i3 da 4ª 
geração ou superior, Cache de 2MB ou superior, 4GB de memória ram, 
1TB de hd, placa de vídeo Intel HD graphics 520, conexões HDMI e USB, 
Wireless e Bluetooth. 

     

  

45 NOTEBOOK CORE I5  20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5, da 7ª 
geração, Cache: 3 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Litografia: 22 nm, 
Escalabilidade: 1S, Memória RAM: Memória de 8GB, DDR3, 1600 MHz 
(1x4GB) ou superior; Armazenamento: Disco rígido SATA de 1 TB e 5400 
RPM; Placa de vídeo: Placa de Vídeo de 2 GB, DDR3 ou superior; Tela 
14" ou superior, Full HD; Conexões externas do chassi: Entrada 
combinada de microfone/fone de ouvido HDMI,Energia,RJ-45, USB 3.0. 

     

  

46 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS  119,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Especificações; 8 portas RJ45 de auto-negociação 
10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIXTecnologia de Ethernet Verde 
economiza até 60% de energiaControle de fluxo IEEE 802.3x fornece 
transferência de dados confiávelCaixa de plástico, de mesa ou de 
montagem na paredePlug and play, nenhuma configuração necessária" 

     

  

47 SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS  15,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações; 16 portas RJ45 de 10/100Mbps de Auto-
Negociação, Suporta Auto MDI / MDIXTecnologia Verde Ethernet 
economia de até 80% de energiaO controle de fluxo IEEE 802.3x fornece 
transferência de dados confiávelDesign de caixa de plástico, design de 
mesa ou de montagem na paredePlug and play, sem precisar de 
configuração alguma" 

     

  

48 SWITCH DE 24 PORTAS  7,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações; 24 portas RJ45 10/100M.Tecnologias 
energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de 
energiaSuporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX. 
Caixa de aço padrão de 13 polegadas" 

     

  

49 SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000MBPS  8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "24 portas 10/100/1000 Mbps Suporta auto-aprendizagem 
de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação, Tecnologias 
energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia. 
Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e 
backpressure para modo half duplex. Arquitetura de encaminhamento sem 
bloqueios que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade de cabo 
com taxa de transferência máxima. Capacidade de Switching de 48 Gbps. 
Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências 
de dados. Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados. 
Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento. 
Armazenamento e encaminhamento de sistema de comutação. Portas de 
Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os 
hardwares de 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps. Design de mesa e 
montável em rack Design de Plug and Play simplifica a instalação Design 
de Plug & Play" 

     

  

50 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150  143,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Características: LGA 1150 PARA 4ª GERAÇÃO DE 
PROCESSADORES, DDR3 1600/1333, 2 CANAIS DE MEMÓRIA, SAÍDA 
GRÁFICA HDMI, DVI-I, CONFIGURAÇÃO USB 3.0 (TRASEIRA + 
INTERNA) 2+2 , 4 PORTAS SATA 6.0 GB/S, LAN INTEGRADA 
10/100/1000" 

     

  

51 PROCESSADOR INTEL CORE I3 3,6 GHZ, SOCKET LGA 
1150, CACHE 4MB, 

 66,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Processador core i3-4340, da 4ª Geração, BOX 
BX80646134340. 

     

  

52 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155, P/ PROCESSADOR CORE 
I3, I5 E I7 

 123,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Descrição: Placa-mãe compatível para gabinete microATX 
com suporte para processador Core i3 , i5 e i7 para socket LGA1155. 
Características: MOdelo de placa micro-ATX PROCESSADORES: COM 
SUPORTE PARA PROCESSADOR CORE I3 , I5 e I7 soquete LGA1155. 
NUMERO DE SLOTS PCI: 1 SLOT PCI, 2 SLOT PCI-E 2.0X16, 2 SLOT 
PCI-E 2.0. VELOCIDADE DA MEMORIA 1066/1333 GHZ; TIPO DE 
SLOTS DE MEMORIA: 4 Slots de memória DDR3 expansível até 32GB. 
PLACA DE VIDEO ONBOARD: COM VIDEO ON-BOARD. PLACA DE 
SOM ONBOARD: COM AUDIO ON-BOARD. PLACA DE REDE 
ONBOARD: COM REDE 10/100/1000 MBPS ON-BOARD. SOFTWARES 
FORNECIDOS: COM CD INSTALACAO DA PLACA MAE; GARANTIA: 
GARANTIA 12 MESES," 
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53 PROCESSADOR INTEL I3 3220 3.3 GHZ LGA 1155  42,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : [Especificações] - Soquete: LGA 1155 - Núcleo: Ivy Bridge 
- Cache: 3M - FSB - Front Side Bus: n/a - Nº de núcleos: 2 - Nº de 
threads: 4 - Tipos de memória: DDR3-1333/1600 - Suporta até 32Gb de 
memória - Suporte para memória ECC - Gráfico do processador: Intel HD 
Graphics 2500 - Frequência da base gráfica: 650 MHz" 

     

  

54 GABINETE ATX, PRETO, DUAS BAIAS EXTERNAS, DUAS 
BAIAS INTERNAS 

 28,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Gabinete ATX, na cor preto, com 04 (quatro) baias, sendo 
duas internas e duas externas. 

     

  

55 DISCO RÍGIDO (HD INTERNO), 500 GB, SATA II, 7200 RPM  137,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

56 RACK SERVIDOR PADRÃO 12 U  4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 19", DE 400 X 
1000/ALTURA 2000mm /profundidade 1000mm. 

     

  

57 HD EXTERNO, 01 TB, USB 2.0, 7200 RPM  35,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

58 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 220W(REAIS), BIVOLT, 24 
PINOS 

 661,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

59 NOBREAK 600 VA, 115/127 E 215/227 V  106,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: A; 
Potência: 600VA/300W. B; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt 
automático. C; Tensão de Saída: 115V; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: A. Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos 
com a tecnologia Cisc. D; Filtro de linha. E; Inversor sincronizado com a 
rede através do sistema PLL. F; Mínimo 1 LED que indica as condições do 
nobreak. G; Função mute. H; Forma de onda senoidal por aproximação - 
retangular PWM. I; Botão liga/desliga temporizado. J; Recarga automática 
das baterias. K; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. L; 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. M; Função True RMS. 
N; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação 
bateria). O; Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah. P; 
Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. Q; Partida a 
Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. R; 
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. S; Tempo de 
acionamento do inversor: = 0,8 ms. T; Contra descarga total das baterias. 
U; Contra Surtos de Tensão. V; Contra Sobreaquecimento Transformador. 
X; Contra Curto-circuito no inversor. Z; Contra Sub/sobretensão da rede 
elétrica Y; A garantia devera englobar todas as falhas de peças e mão de 
obra de fabricação por um período mínimo de 12 meses." 

     

  

60 NOBREAK 800 VA, 115/127 E 215/227 V  36,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : CONFIGURAÇÕES MINIMAS OBRIGATÓRIAS A; 
Potência: 800VA/400W. B; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt 
automático. C; Tensão de Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
A;Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia Cisc. B; Filtro de linha. C; Inversor sincronizado com a rede 
através do sistema PLL. D; Mínimo 1 LED que indica as condições do 
nobreak. E; Função mute. F; Forma de onda senoidal por aproximação - 
retangular PWM. G; Botão liga/desliga temporizado. H; Recarga 
automática das baterias. I; Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica. J; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. K; Função 
True RMS. L; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para 
operação bateria). M; Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah. 
N; Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. O; Partida a 
Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. P; 
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Q; Tempo de 
acionamento do inversor: = 0,8 ms.3-DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: A; 
Contra descarga total das baterias. B; Contra Surtos de Tensão. C; Contra 
Sobreaquecimento Transformador. D; Contra Curto-circuito no inversor. E; 
Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 4-GARANTIA: A; garantia deverá 
englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um 
período mínimo de 12 meses." 

     

  

61 NOBREAK 1200 VA, 115/127 E 215/227  20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : CONFIGURAÇÕES MINIMAS OBRIGATÓRIAS A; 
Potência: 1200VA/600W. B; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt 
automático. C; Tensão de Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
A;Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a 
tecnologia Cisc. B; Filtro de linha. C; Inversor sincronizado com a rede 
através do sistema PLL. D; Mínimo 1 LED que indica as condições do 
nobreak. E; Função mute. F; Forma de onda senoidal por aproximação - 
retangular PWM. G; Botão liga/desliga temporizado. H; Recarga 
automática das baterias. I; Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica. J; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. K; Função 
True RMS. L; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para 
operação bateria). M; Baterias Internas: Mínimo 2 bateria de 12Vdc / 7Ah. 
N; Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. O; Partida a 
Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. P; 
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Q; Tempo de 
acionamento do inversor: = 0,8 ms.3-DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: A; 
Contra descarga total das baterias. B; Contra Surtos de Tensão. C; Contra 
Sobreaquecimento Transformador. D; Contra Curto-circuito no inversor. E; 
Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 4-GARANTIA: A; garantia deverá 
englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um 
período mínimo de 12 meses." 

     

  

62 NOBREAK 3200 VA, 115/127 E 215/227 V  8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: A. 
Potência Mínima: 3200VA - 1980 Watts; B. Forma de onda Senoidal Pura; 
C. Tensão nominal de ENTRADA: 115/220V - Bivolt Automático; D. 
Tensão nominal de SAÍDA: 115V; E. Frequência de SAÍDA: 60hz ± 1% 
(para operação bateria); F. Número de tomadas de SAÍDA: Mínimo 5 
tomadas 10A + 4 Tomadas de 20A, ambas padrão NBR 14136. 2: 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A. Saída padrão True serial RS-232 e USB 
para comunicação inteligente e gerenciamento de energia do nobreak 
(acompanha cabo USB); B. Filtro de linha; C. Estabilizador Interno - 
Regulagem em 4 estágios; D. Recarga automática das baterias mesmo 
com o nobreak desligado; E. Conector para módulo de bateria externo ao 
nobreak; F. Função True RMS; G. Fusível Rearmável; H. Baterias 
Internas: Mínimo 2 baterias 12V/17Ah; I. Acionamento do inversor < 0,8 
ms; J. Leds que indicam consumo da potência e baterias; K. Botão 
liga/desliga temporizado com função mute; L. Acionamento do Inversor: < 
0,8 ms; M. Rendimento Minimo Modo Rede: =97%; 3: DISPOSITIVOS DE 
PROTEÇÃO: A. Curto-circuito no inversor; B. Sub/sobretensão da rede 
elétrica; C. Surtos de tensão entre fase e neutro; D. Sobreaquecimento no 
inversor e transformador; E. Potência excedida com alarme e posterior 
desligamento; F. Descarga total das baterias; 4. GARANTIA: A; A garantia 
deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação 
por um período mínimo de 12 meses." 
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63 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE 
TINTA (BULK INK) 

 37,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificação : Tecnologia de jato de tinta de 4 cores 
(CMYK),Resolução Até 5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos de 
papel. 4 Garrafas com tinta. 1 Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 
páginas1 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem 
até 7.500 páginas. Velocidade de impressão Máxima Preto 33 ppm / em 
cores 15 ppm Normal Preto 10 ISO ppm / em cores 5 ISO ppm. 
Capacidade de papel Bandeja de entrada para papel 100 folhas. Tipos 
Envelope comum e fotográªfico para jato de tinta. Scanner Base plana 
com sensor de linhas CIS colorido. Resolução do scanner Ótica 1200 dpi. 
Hardware 1200 x 2400 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi. Cores de 48 bits. 
Tamanho das cópias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Interface e 
conectividade USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-
Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidade Windows© XP/XP Professional x64 
Edition/VistaTM/7/8/8.1/10. Mac© OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 
10.10.x, 10.11x. Garantia de 12 meses. 

     

  

64 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 

 32,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "Especificações :Impressão Tecnologia da impressão: 
Laser Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex Resolução de 
impressão: Até 2400 x 600 dpi Resolução da impressão: 10.000 páginas 
Manuseio do Papel Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas 
Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até 
Ofício ADF: 35 folhas Conexões : USB 2.0 Ethernet Wireless Cópia 
Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm Ampliação / Redução: 25% - 
400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) 
Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) 
Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, 
cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização 
Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas ADF Resolução Óptica do 
Scanner: Até 600 x 2400 dpi Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 
dpi Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® 
Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / 
XPS Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático 
de documentos (ADF) Garantia: 12 Meses do fabricante" 

     

  

65 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, 03 ANTENAS  52,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : "Velocidade wireless de 300Mbps, ideal para aplicações 
sensíveis a interrupções, como streaming de vídeos em HD, três antenas 
que aumentam significativamente sua estabilidade e desempenho 
robusto, Fácil criptografia de segurança wireless ao apertar o botão WPS, 
Antena Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi, Interface: Interface 4 
Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. O controle de largura 
de banda por IP permite que administradores determinem a quantidade de 
largura de banda a ser concedida para cada PC. Compatível com IPv6 - a 
versão mais recente de protocolo de Internet. 

     

  

66 TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M  44,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e 
eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da Tela.Estrutura sólida e muito leve, 
100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 
tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento 
automático do tecido, com mecanismos de mola Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de 
projeção: 200x200 Quadrado 

     

  

67 MOUSEPAD COM APOIO EM GEL PARA PULSO  203,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

68 ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V  3,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

69 CAIXA HERMÉTICA MÉDIA (23X23X8CM)  10,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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70 PLACA DE VIDEO DE 2GB, DDR 3, 256 BITS  9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

71 PLACA DE VIDEO DE 2GB, DDR 5, 256 BITS  10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

72 RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8GGHZ  61,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

73 ANTENA PAINEL SETORIAL 90º, 18 DBI, BASESTATION APC 
5A-90 INTELBRAS 

 10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

74 MIKROTIK ROUTERBORD RB 2011UIAS  9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

75 MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011UIAS  9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

76 ALICATE DE CRIMPAR RJ45  7,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

77 LICENÇA DE USO P/ WINDOWS 7 ULTIMATE  73,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

78 LICENÇA DE USO DO WINDOWS 10 PRO  71,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

79 CABO USB PARA IMPRESSORA  258,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

80 CABO VGA 1,5MT  258,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

81 CABO DE FORÇA CPU/MONITOR NOVO PADRÃO (3 PINOS)  258,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

82 CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB  75,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

83 PLACA DE REDE PCI RJ45 10/100MBPS  137,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Placa de Rede, RJ45, PCI-Express.      

  

84 PLACA DE REDE SEM FIO PCI  39,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Placa de rede Wireless de 150Mbps, PCI-Express.      

  

85 DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB  62,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i3 da sexta 
geração ou superior, 04 Gb de memória RAM, Disco Rigido (Hd) SATA de 
500Gb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 
10/100Mbps, placa de audio integrada, placa de vídeo integrada. 

     

  

86 DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1TB  24,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5 da 7ª 
geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido de 1Tb de 
7200rpm, driver de DVD-RW, Placa de rede integrada de 
10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada. 

     

  

87 DESKTOP CORE I7, 8GB RAM, HD SATA 1TB  8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i7 da 7ª 
geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 
1Tb de 7200rpm, driver DVD-RW, placa de rede integrada de 
10/100/1000Mbps, placa de audio intregada, placa de vídeo integrada. 

     

  

88 DESKTOP DUAL CORE, 4GB RAM, HD 500GB  88,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Desktop com as especificações MINIMAS: Processador 
Dual Core de no mínimo 2.4Ghz, Memória RAM de 4Gb, Disco Rígido 
(HD) de 500Gb, Driver de DVD-RW, placa de rede PCI de 10/100Mbps 
integrada, Placa de audio integrada, placa de vídeo integrada. 

     

  

89 MONITOR LCD 19,5", RESOLUÇÃO DE 1366X768, BIVOLT  28,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

90 MODULO MEMÓRIA RAM DE 4GB, DDR-3, 1600 MHZ  128,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

91 MÓDULO MEMÓRIA RAM DE 8GB, DDR-3, 1600 MHZ  75,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

92 ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, 
SAIDA 115 VA 

 67,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

93 PROJETOR MULTIMÍDIA, 2800 LUMENS,  39,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Projetor multimídia, 2800 lumens, bivolt, com as 
especificações mínimas a seguir; Sistema de projeção 3LCD, tecnologia 
3-chip; Método de projeção: montagem frontal / traseira / teto; Conexões 
tipo, HDMI, Computador/vídeo componente D-sub de 15 pinos, entre 
outras; 

     

  

94 PLACA MÃE (MOTHERBOARD) DDR-4, SOCKET LGA 1151  78,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Placa Mãe Socket LGA-1151 com as especificações 
mínimas: Placa compatível com a processadores a partir da 6ª geração, 2 
sockets p/ memória DDR-4, Processador grafico integrado (on-board) com 
porta D-Sub, DVI-D e HDMI, Placa de audio integrada(on-board), Placa de 
Rede integrada(on-board) de 10/100/1000Mbps. 

     

  

95 PROCESSADOR CORE I3-7100, 7º GERAÇÃO, 3.9GHZ, 
CACHE 3MB, SOCKET LGA 1151 

 34,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Processador Intel Core i3-7100, 7ª Geração, 3.9 Ghz, 
Cache 3MB, Socket LGA 1151 

     

  

96 DISCO RÍGIDO (HD INTERNO) 01 TB, SATA  84,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

97 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (MEDIA DE 22 
PPM) 

 26,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : "Impressão: Tempo de Impressão da Primeira Página 
Menos de 10 segundos; Tecnologia de Impressão: Laser monocromático; 
Memória Padrão: 32 MB, Velocidade (ppm): Media 22 ppm: Resolução 
(máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 
150 folhas; Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet; Emulação: 
GDI; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10000 páginas; Resolução de 
Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de Cópia: Impressão N em 1, 
impressão de pôsteres, cabeçalho e rodapé, impressão de marca d'água, 
impressão duplex manual, impressão de folhetos; Digitalização Color e 
Mono: Sim; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 1200 dpi; Digitaliza 
para: Arquivo, Imagem e E-mail; Velocidade do Processador: 200 MHz; 
Capacidade de Saída do Papel: 50 folhas; Garantia: Limitada de 1 ano; 
USB 2.0 de alta velocidade, Wireless e Ethernet" 

     

  

98 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET (MEDIA DE 42 
PPM) 

 14,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Método de 
impressão: laser eletrofotográfico, displey LCD (tipo/tamanha): display 
LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres, tamanha do papel 
(máximo): até 21,6 x 35,6cm (tamanha ofício), velocidade de impressão : 
Media de 42 ppm (tamanho carta),Resolução da impressão (máxima): até 
1200 x 1200 dpi, emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprienter, Epson 
FX, memória (padrão/maximo): 128MB/384 MB, capacidade de impressão 
duplex: sim Capacidade de entrada de papel (máxima): bandeja com 
capacidade para 250 folhas, Bandeja multiuso com capacidade para 50 
folhas, capacidade de entrada opcional(máxima): bandeja com 
capacidade para 500 folhas, capacidade de saida (máxima): 150 folhas 
(face para baixo), 1 folha (face para cima) alimentador automático de 
documentos (ADF) até 50 páginas interfaces padrão Ethernet e USB 2.0 
de alta velocidade interface USB 2.0 de alta velocidade interface USB 
frontal/ Pictbridge SIM/NÃO Velocidade de cópia; Media de 42 cpm 
(tamanho carta) capacidade de cópia duplex Sim Resolução de cópia 
(máxima) 1200 x 600 dpi Redução/Ampliação de cópia de 25% a 400%, 
em incrementos de 1% opção de cópia cópias ordenadas, N em 1, 
múltiplas (até 99) cópia de documento de identidade (RG) tipo do scanner 
mesa plana colorida (Vidro) com alimentador automático de documentos 
(ADF) tamanho do vidro do scanner até 21,6 x 35,6 cm (tamanha oficio) 
capacidade de digitalização duplex sim resolução do scanner (máxima) 
óptica: até 1200 x 1200 dpi interpolada: até 19200 x 19200 dpi função 
'Digitalizada para" arquico, imagem, e-mail, OCR, FTP, USB, pasta de 
rede (CIFS)1 visualizador de documento/ software de OCR Nuancet 
PaperPort 12SE com OCR para Windows¸ Presto!¸ Page Manager¸9 com 
OCR para Mac¸ compatibilidade do sistema operacional Windows¸: 
Windows¸ 7 / Windows Vista¸ / XP / XP profissional x64 / Server 2003 / 
20080 Mac¸: Mac OS x¸ v10.5.8, v10.6x. 

     

  

99 CAMERA DIGITAL DE 20,1 MP, ZOOM OPTICO DE 35X, 
PAINEL LCD 3.0 

 9,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Camera digital tipo compacta avançada com as 
especificações mínimas; Resolução de 20.1 Megapixels com sensor 
CMOS Exmor R e tecnologia de estabilização de imagem, Zoom óptico de 
35x, Alimentação por pilhas AA, Painel LCD de 3.0, microfone, flash. 

     

  

100 HD SSD DE 480GB  8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

101 SCANNER  8,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : ESPECIFICAÇÕES: de alimentador automático de 
documento A4 / Ofício com capacidade para 50 folhas, aceita documentos 
longos até 910mm, colorido, duplex (frente e verso), ciclo diário dey3.000 
digitalizações. 

     

  

102 HD EXTERNO, 2 TB, USB 3.0, 7200 RPM  2,000 UNIDADE  0,00 0,00 

  

103 CAMERA DIGITAL, TIPO COMPACTA AVANÇADA, 24.2MP, 
SENSOR CMOS DX, FULL HD 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Camera digital, tipo Compacta Avançada, com as 
seguintes características mínimas: Sensor CMOS em formato DX de 24.2 
MP, Processador de imagens EXPEED 4 com disparo sem ruído com ISO 
100 a 25.600, Gravação de vídeo Full HD 1080p com microfone estéreo 
embutido, ISO Automático, Picture Control Opaco, monitoramento de 
realce de Listras Preto e Branco. e intervalo de tempo (time-lapse) em 
câmera, Disparo contínuo de 6 QPS. ITENS DE SÉRIE QUE 
ACOMPANHA A CAMERA: Câmera Digital, Bateria Recarregável de Li-
ion EN-EL15, Carregador de Bateria MH-25A, Cabo USB UC-E17, Alça 
para Pescoço AN-DC1, Tampa da Ocular DK-5, Ocular de Borracha DK-
23, Tampa da Abertura da Lente BF-1B. OBS: CAMERA COM AS 
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
ATIVIDADES. 

     

  

104 LENTE PARA CAMERA DIGITAL COMPACTA, DE 50/135MM, 
2.8, AT-X PRO, 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : LENTE PARA CAMERA DIGITAL COMPACTA 
AVANÇADA, DE 50/135MM, 2.8, AT-X PRO. OBS: LENTE COM AS 
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE A ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO NO DESENPENHO DE SUAS FUNÇÕES. 

     

  

105 TRIPÉ PROFISSIONAL, CABEÇA HIDRAULICA, 
CAPACIDADE DE 10KG 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Tripé profissional para camera digital compacta avançada 
com as seguintes Especificações Mínimas: Capacidade de Carga Máxima 
- 10Kg, Altura Máxima - 180 cm, Altura Mínima - 65 cm, Diâmetro Máximo 
das Pernas - 3,2 cm, Diâmetro Mínimo das Pernas - 2,4 cm, Seções - 4, 
Rosca - Padrão 1/4, Nível de Bolha - Sim (x2), Bússola - Sim, Cabeça - 
Rotação Horizontal - 360º, Cabeça - Rotação Vertical - 110º, Cor - Preto, 
Material - Alumínio e Plástico, Peso (Tripé + Cabeça) - 3,20Kg. ITENS 
QUE ACOMPANHAM O TRIPÉ: 1x Tripé, Cabeça, 2x Manopla de 
Movimentos, 2x Chave Allen, 1x Bolsa para Transporte. OBS: TRIPÉ 
COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM A 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
ATIVIDADES. 

     

  

106 GRAVADOR DE SOM DIGITAL, COM PAINEL LCD, 
MEMORIA INTERNA DE 4GB 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Gravador de Som Digital com painel LCD, 4gb de 
armazenamento, Formato De Gravação Mp3, Tipo De Bateria Aaa X2. 
OBS: GRAVADOR COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES 
QUE ATENDEM A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 

     

  

107 TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e 
eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da Tela.Estrutura sólida e muito leve, 
100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 
tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento 
automático do tecido, com mecanismos de mola Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de 
projeção: 1,80 x 1,80 Quadrado 

     

  

108 TELA DE PROJEÇÃO 1,50 X 1,50M  1,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : "Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e 
eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé 
telescópico acoplado ao conjunto da Tela.Estrutura sólida e muito leve, 
100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do 
tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento 
automático do tecido, com mecanismos de mola Tela Portátil, Possui alça 
anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de 
projeção: 150 x 150cm QuadradoTripé telescópico com ajuste de altura 
por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts) Estojo 
disponível na cor PretaSistema de ajuste de imagem trapezoidal - 
KeystoneTecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com 
filamentos de poliester, ganho de brilho de 1." 

     

  

109 GPS MAP  4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Disposições Gerais Classificação de impermeabilidade: 
IPX7. Bateria: Conjunto de bateria de NiMH recarregável (inclusa) ou 2 
pilhas AA (não inclusas) recomendável NiMH ou lítio. Tipo de visor: 
transflectivo, 65K cor TFT Tamanho do visor, LxA 1,43" x 2,15" (3,6 x 5,5 
cm); 2,6" (6,6 cm) diagonal. Resolução do visor, LxA 160 x 240 pixels. 
Duração da bateria: 16 horas. Memória/histórico: 4 GB. Receptor de alta 
sensibilidade: Sim. Interface compatível com USB de alta velocidade e 
NMEA 0183 Mapas e memória: Capacidade de incluir mapas: Sim. Mapa 
base: Sim. Aceita cartões de dados: Cartão micro SDT. 
Paradas/Favoritos/Localizações: 5000. Rotas: 200. Registro de trajeto: 
10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Mapas pré-carregados: sim. Sensores: 
Altímetro barométrico: Sim. Bússola: Sim (compensação de inclinação, 3 
eixos).Recursos de lazer ao ar livre: Cálculos de área: Sim. Roteamento 
automático (roteamento em estradas curva a curva): Sim (com 
mapeamento opcional para estradas pormenorizadas). Pode ser 
facilmente usado para geocaching: Sim (Sem papel). Compatível com 
mapas personalizados: Sim. Calendário de caça/pesca: Sim. Informações 
sobre o sol e a lua: Sim. Câmera: Sim (8 megapixels com foco automático; 
geomarcas automáticas).Visualizador de imagens: Sim. Garantia de 12 
meses. 

     

  

110 CAMERA DIGITAL COMPACTA AVANÇADA, 24.2 MPX, FULL 
HD, LENTE 18-55MM AF-P 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Camera digital compacta avançada com as seguintes 
características mínimas; LENTE de 18-55MM tipo AF-P; Resolução de 
24.2 Megapixels; Sensor optico CMOS de 22.5 cm x 15 cm; Gravações 
FULL HD (1080p); microfone estéreo integrado; Processamento de 
imagem EXPEED 4; Tecnologia SNAPBRIDGE para conexão instantanea 
camera/pc/tablet para transferência automática de dados/arquivos. 

     

  

111 CAMERA DIGITAL COMPACTA AVANÇADA, RESOLUÇÃO 
DE 16 MP, LENTE DE CRISTAL, 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Especificação : Camera digital Compacta Avançada com as seguintes 
características mínimas: Resolução de 16 Megapixels com Sensor CMOS 
de Baixa Luminosidade e estabilizador de lente com redução de vibração 
(VR), Lente de cristal com zoom ótico de 40x e Zoom de Ajuste Fino 
Dinâmico de 80x, LCD articulável de 3.0" e 921.000 pontos, capacidade 
de gravação de video em Full HD (1080p) com som estéreo, foco 
automático, Tecnologia SnapBridge: Wi-Fi®, NFC & Bluetooth (BLE) 
integrados de forma que aconteça a transmissão instântanea de toda 
fotografia tirada pela camera com o aparelho conectado a esta; 
Alimentação: 04 Pilhas AA. OBS: CAMERA COM AS 
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE AS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/DIVISÃO 
DE IDENTIFICAÇÃO. 

     

  

112 IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL, JATO 
DE TINTA, P/ FOTO 3X4CM, 

 1,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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 Especificação : Impressora colorida fotografica portátil com as seguintes 
especificações mínimas; Tecnologia de impressão a Jato de tinta colorida, 
para impressão de fotos 3x4cm, 5x7cm e 10x15cm, com LCD de 2,5" para 
visualização, seleção e edição de fotos sem a necessidade de um PC, 
Capacidade de Impressão de fotos direto de PC, de cartão de memória,ou 
direta via bluetooth. Tecnologia PictBridge para conexão com Camera 
Digital e impressão direta, Resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi. 
OBS: IMPRESSORA COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES 
QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO/DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

     

 Valor total extenso: 

 

2.  DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

2.1. O procedimento licitatório, a ser realizado na modalidade Pregão Presencial Ordinário, obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 

10.520/2002, assistida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas, quando da 

elaboração do edital e seus anexos. 

 

3. MOTIVAÇÃO 

 

3.1. A instauração de tal processo justifica-se pelo encerramento da vigência dos Contratos que tem por objeto o fornecimento de 

materiais de informática em geral no dia 31/12/2018, assim como a finalização da quantidade contratadas neles, onde uma nova 

contratação se faz necessária para que seja dada continuidade no fornecimento desses materiais aos órgãos componentes da Prefeitura 

Municipal de Itupiranga no exercício de 2018. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

 

4.1. A aquisição objeto desse processo justifica-se na necessidade de fornecer aos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de 

Itupiranga os materiais, tanto bens de consumo para manutenção dos equipamentos e máquinas de patrimônio destes órgãos, quanto 

novos materiais permanentes que passarão a compor tal patrimônio, constantes nas relações provenientes dos órgãos em questão que 

seguem em anexo a esse TR. Tais bens, como já é de conhecimento geral, serão destinados as manutenções dos equipamentos já 

existentes, como computadores, impressoras, nobreaks, etc, assim como, o fornecimento de novos equipamentos será destinado tanto 

para substituição dos antigos, que por força do tempo e avanço da tecnologia vieram a se tornar obsoletos e de difícil manutenção, 

quanto para ampliação da estrutura de informática dos órgãos contemplados, sendo incorporado ao seu patrimônio maquinas modernas, 

com maior poder de processamento de dados e mais céleres, tendo como consequência disso tudo, o melhor desempenhar das atividades 

de cada setor/departamento desta prefeitura e suas peculiaridades, como por exemplo, o departamento de engenharia na confecção de 

seus projetos e demais atividades correlatas, o Hospital Municipal e suas atividades que dependem em muito de tecnologias modernas, 

assim como, a Secretaria de Saúde e seus servidores, os servidores de internet do polo administrativo, dentre outros destinos para esses 

materiais/bens. 

 

5. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Será realizada a licitação na modalidade Pregão Presencial Ordinário, que por sua vez obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 

10.520/2002, assistida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais exigências previstas da legislação correlata, quando da 

elaboração do edital e seus anexos. 

 

5.2. O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do certame e assinatura da celebração dos 

contratos. 

 

6. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

 

6.1. A relação dos itens, quantidades e especificações constam nas solicitações de despesas dos órgãos componentes da Prefeitura 

Municipal de Itupiranga, anexadas a esse Termo de Referência. 

 

7. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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7.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos produtos oferecidos, mencionando tantas referências quanto necessárias 

que permitam a perfeita análise e aceitação.  

 

7.2 As propostas serão analisadas pelo pregoeiro e por servidor dessa Prefeitura, especialmente designado para tal, que poderão 

diligenciar junto às proponentes visando o esclarecimento das especificações dos produtos oferecidos. 

7.3. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos produtos bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser 

verificadas as características. 

7.4. Os produtos oferecidos deverão ser da melhor qualidade, sendo os mesmos passíveis de serem submetidos a teste de qualidade onde 

será aferida a qualidade do que esta sendo fornecido. 

 

8. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em Conta Corrente, 

no valor correspondente e data fixada após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sempre 

no mês subsequente à prestação dos serviços. 

8.2. Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

 

8.3. À Prefeitura Municipal de Itupiranga reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 

não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

8.4. A Prefeitura Municipal de Itupiranga poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Processo. 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a Prefeitura 

Municipal de Itupiranga. 

 

9. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS  

 

9.1. As solicitações dos produtos serão realizadas pela CONTRANTE, por meio de requisições emitidas pelo Setor de Compras da 

Prefeitura Municipal de Itupiranga, onde deverão ser entregues nos locais informados, em conformidade com as especificações 

constantes na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste processo, nas quantidades 

solicitadas pela administração por intermédio das Ordens de Compras, sendo passível de devolução caso venha em desacordo ao que 

fora pactuado por intermédio dos contratos firmados, momento este em que a Contratada deverá realizar a imediata substituição dos 

itens não aceitos a fim de evitar prejuízos para esta Prefeitura decorrente da falta destes.  

9.2. As quantidades objeto desse processo são estimadas, baseadas no consumo do exercício de 2017, e serão contratadas de acordo 

com a necessidade da Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

9.3. A entrega dos produtos constantes nesse processo deverá ser feita nos locais informados nas requisições emitidas pelo Setor de 

Compras, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica, 

devidamente datado e assinado, com o prazo máximo de 02 dias (dois dias), após a solicitação feita pelo setor de compras, sob a 

observação do Fiscal de Contrato elencado no item 15 deste Termo de Referência, salvo as hipóteses em que a emergência da 

eventualidade exija celeridade na resolução do problema, momento este em que a contratada se responsabilizará em realizar a entrega 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do instante em que foi notificada. 

9.4. CONTRATADA deverá estar sempre à disposição da Prefeitura Municipal de Itupiranga no que diz respeito a observações sobre os 

produtos fornecidos, onde, caso seja apresentadas irregularidades nestes, deverá imediatamente sanar as observações detectadas, em 

observância ao objeto desse processo, sendo passível de aplicação das sanções administrativas caso não seja cumpridas essas exigências 

previstas. 

9.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 

não sendo a Prefeitura Municipal de Itupiranga responsável solidária pelos mesmos, ou o fornecimento de mão de obra para viabilizar o 

transporte do objeto licitado até as dependências de destino. 
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9.6. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, 

cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização destes. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

especificações exigidas no Edital e neste Termo de Referência; 

10.2. Emitir nota de empenho a crédito da contratada no valor total correspondente ao material solicitado, observados os procedimentos 

do Sistema de Registro de Preços; 

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as 

condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

10.4. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tal; 

10.5. Notificar, por escrito e/ou pelos meios eletrônicos de comunicação, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso 

de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência em seu item 15; 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. Fornecer os produtos licitados conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas 

pela Administração, assegurando uma garantia mínima de 30 (trinta) dias sobre os mesmos, ou a garantia padrão de 12 meses para os 

materiais permanentes (desktops, impressoras, etc), substituindo-os imediatamente caso apresentem algum defeito de fabricação ou 

decorrente do manuseio até o recebimento por essa Prefeitura Municipal; 

11.2. Entregar os bens contratados estritamente no prazo estipulado, nos locais informados nas Ordens de Fornecimento recebidas, em 

perfeitas condições de qualidade, sem indícios de irregularidades, em conformidade e acompanhados da Ordem de Compra emitida 

pelo Setor de Compras no ato da solicitação do fornecimento dos mesmos, providenciando a imediata correção de quaisquer 

deficiências apontadas pela contratante quanto aos materiais entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias, sendo passível de aplicação 

das sanções previstas nesse Termo de Referência. 

11.3. A contratada deverá entregar produtos de qualidade, podendo ser verificada a inspeção, sempre que a administração achar 

necessário.  

11.4. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução das obrigações pactuadas, tais como: 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vales-refeição; 

f) Vales-transporte; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

11.5. Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

 

11.6. Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer 

um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

11.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e demais situações correlatas. 

11.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Itupiranga e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
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11.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para 

contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado 

mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. 

11.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame conforme o que prevê o art. 62, §2° c/c art. 

55, inciso XIII, da lei 8.666/93. 

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

 

12.1. Haja vista que esse procedimento será por, as dotações orçamentárias serão vinculadas de acordo o contrato de cada secretaria ou 

fundo. 

 

             

Unid. 

Orç. 

Descrição Projeto atividade  Dotação orç. 

03.09 Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e 

Finanças  

2.062 manutenção do 

departamento de 

contabilidade. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo  

03.03 Gabinete do prefeito e Vice prefeito  2.002 Manutenção prefeito 

e Vice prefeito 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.06 Secretaria Municipal de Infraestrutura . 2.065 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura . 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.05 Secretaria Municipal de Educação  2.013 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Educação 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.11 Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga  2.032 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.038 Manutenção da 

atenção básica PAB FIXO 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.041 Manutenção da 

Media e Alta Complexidade  

-MAC 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.035 Manutenção dos 

postos de Saúde. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.12 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga  2.049 Manutenção do 

Fundo  Assistência Social 

de Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.060 Manutenção do IGD-

SUAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.061 Manutenção do 

CREAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.057 Manutenção do 

CRAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.059 Manutenção de 

outros programas e Ações 

da Assistência Social  

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.055 Manutenção de 

outros programas Bolsa 

Família-PBF 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.058 Manutenção das 

Ações Estratégicas do PETI 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

19.16 Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Itupiranga 

2.078 Manutenção do 

Abrigo Institucional . 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 
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24.24 Autarquia de Transito de Itupiranga  2.094  Manutenção da 

Autarquia de Transito de 

Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

09.04 Secretaria municipal de educação de Itupiranga  2.027 Manutenção do 

ensino Fundamental 

FUNDED 40% 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.04  Secretaria municipal de educação de Itupiranga 2.020 Manutenção do 

Salario educação -QSE 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  2.012 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.07 Secretaria municipal de Cultura e Juventude e esport. 

e lazer. 

2.082 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

Cultura e Juventude e 

esport. e lazer. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.08 Secretaria Municipal de Habitação e desenvolvimento 

Social. 

2.080 Manutenção 

Secretaria Municipal de 

Habitação e 

desenvolvimento Social 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.11 Secretaria municipal de turismo, indústria e comercio  2.103 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

turismo, indústria e 

comercio 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.10 Secretaria municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária.  2.074 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

Agricultura, Pesca e 

Pecuária. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

 

 

13. DA VIGENCIA DO CERTAME 

 

13.1. Este processo terá validade ate 31 de dezembro de 2018. Podendo ser prorrogado de acordo a interessa da administração lenvando 

o embasamento legal da 8666/93. 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administração, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de 

advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração; 

14.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, nos seguintes 

casos: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

IV - Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no art. 7° da Lei 

10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto nº 5450/2005. 
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14.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma 

concomitante; 

14.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos; 

14.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados à 

Administração Pública. 

14.6. A critério da Prefeitura Municipal de Itupiranga poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for 

devidamente justificado pela contratada e aceito pela Administração da Prefeitura, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a 

completa execução das obrigações assumidas. 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1. Fica a Prefeitura Municipal de Itupiranga, através de servidor designado pela mesma quando da celebração dos contratos, a 

fiscalização da completa execução do objeto licitado, executando ações como, fiscalização da prestação dos serviços, verificação de 

conformidade do que esta sendo fornecido com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota Fiscal, dentre outros correlatos a essa 

função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO (A) 

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011 PMI 
 

 

 

 

  A Firma/Empresa ____________________________________, com sede na rua ____ 

_________________________, no ______, (cidade)                           , (Estado)                 , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes 

do Ministério da Fazenda sob o no ______________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário etc.), constitui, para 

fins de representação na licitação, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, A Sr. (a)________________________________, RG no 

______________________(ou outro documento de identificação), que exerce a função/cargo de ___________________, com amplos 

poderes de decisão, podendo para tanto, negociar preços, ofertar lances, além de participar da abertura dos envelopes PROPOSTA e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber intimações, notificações e, em 

nome desta, defender seus interesses. 

 

 

            Cidade, ______de _______________ de______ 

 

 

_______________________________________ 

(OUTORGANTE) 
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ANEXO II - MODELO (B) 

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011 PMI 
 

 

 

  DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a empresa 

____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e Lei Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência no procedimento licitatório cima citado, realizado pelo Município de ITUPIRANGA - PA. 

 

 

 

            Local e data 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(nome, RG, cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II - MODELO (C) 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DO EDITAL E ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011 PMI 
 

 

 

 

  Declaramos que a empresa __________________________________, com sede na rua _____________________, no 

______, (cidade) ________________, (Estado) ________________, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda sob o no ______________, encontra-se devidamente habilitada, recebeu o edital e seus anexos, e que concorda plenamente 

com todos os requisitos de habilitação constantes das Condições do edital do referido Pregão Presencial. 

 

          

   Local e data 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal da licitante) 
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ANEXO II - MODELO (D) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011-PMI 
 

   

Declaramos que a empresa ____________________________________, com sede na rua_________________________, no 

______, (cidade)  ___________, (Estado)  _________, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no 

______________, em atendimento ao previsto na Condição do edital do Pregão Presencial supra mencionado, que não possuímos em 

nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999). 

 

 

            Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO II (E) 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011 PMI 
 

 

 

Prezados Senhores, 

Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções, quanto à 

contratação do objeto em epígrafe. 

 

Propomos o valor global de R$............ (..............................),  

O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome: 

Endereço Completo: 

CEP: 

CPF: 

RG: 

Estado Civil: 

Cargo na Empresa: 

E-mail: 

 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

Data: .........../.........../............. 

Atenciosamente, 

 

_________________________ 

Nome responsável legal 

Empresa  

CNPJ  

 

 

A carta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-011 PMI 
 

O Município de ITUPIRANGA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, neste ato denominado CONTRATANTE, 

com sede na AV.14 DE JULHO, 12, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 05.077.102/0001-29, representado pelo Sr. JOSE MILESI, e de 

outro lado a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

____________________, estabelecida _____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada por _________________________, portador da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF (MF) n.º 

_______________, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º ____/____ e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis 

nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.    O presente contrato tem como objeto a Aquisição de materiais para realização dos projetos da Secretaria de Habitação em convênio 

com a Caixa Econômica Federal 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

 

1.    Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é 

de R$ ____________ (_____________________________). 

 

2.    Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do  Pregão Presencial são meramente estimativos, não 

acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

 

1.    A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração para execução dos 

serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 

2.    Eventuais  fornecimento deverão ser iniciados em até 72 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, 

sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

1.    A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1.    A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1.    A vigência deste contrato será ____/________/_____ à ____/________/_____ , contados da data da sua assinatura, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1.    Caberá ao CONTRATANTE: 

 

 1.1 -    permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução dos serviços 

constantes do objeto; 

 

 1.2 -    prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 

 

 1.3 -    rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo I do 

edital do Pregão n.° ____/____; 

 

 1.4 -    impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

 

 1.5 -    solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° 

____/____ e conforme cronograma da Secretaria requisitante.  

 

 1.6 -    atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais do 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1.    Caberá à CONTRATADA: 

 

 1.1 -    responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: 

 

  a) salários; 

  b) seguros de acidente; 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

  d) indenizações; 

  e) vales-refeição; 

  f) vales-transporte; e 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

 1.2 -    manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

 1.3 -    manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente 

qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 
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 1.4 -    responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato; 

 

 1.5 -    arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do 

CONTRATANTE; 

 

 1.6 -    reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados 

referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados; 

 

 1.7 -    refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação; 

 

 1.8 -    usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

 

 1.9 -    submeter à fiscalização do CONTRATANTE de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua 

execução; 

 

 1.15 -    comunicar à Secretaria de Infra Estrutura e Obras do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

 1.16 -    /   manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1.    À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

 1.1 -    assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE; 

 

 1.2 -    assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou 

em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

 1.3 -    assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, originariamente 

ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

 

 1.4 -    assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato. 

 

2.    A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade 

por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1.    Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

 1.1 -    É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a 

prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

 

 1.2 -    é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da Administração do CONTRATANTE; 
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 1.3 -    é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1.    A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado para esse fim. 

 

2.    O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

3.    As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

4.    A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 

Administração do CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

 

1.    A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

 

1.    As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária do(s) Órgãos que compõe 

a Administração Publica Municipal conforme abaixo discriminados: 

 

             

Unid. 

Orç. 

Descrição Projeto atividade  Dotação orç. 

03.09 Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e 

Finanças  

2.062 manutenção do 

departamento de 

contabilidade. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo  

03.03 Gabinete do prefeito e Vice prefeito  2.002 Manutenção prefeito 

e Vice prefeito 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.06 Secretaria Municipal de Infraestrutura . 2.065 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura . 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.05 Secretaria Municipal de Educação  2.013 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Educação 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.11 Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga  2.032 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.038 Manutenção da 

atenção básica PAB FIXO 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.041 Manutenção da 

Media e Alta Complexidade  

-MAC 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

14.20 Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga  2.035 Manutenção dos 

postos de Saúde. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.12 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga  2.049 Manutenção do 

Fundo  Assistência Social 

de Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.060 Manutenção do IGD- 3.3.9.0.30.00 Material de 
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SUAS consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.061 Manutenção do 

CREAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.057 Manutenção do 

CRAS 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.059 Manutenção de 

outros programas e Ações 

da Assistência Social  

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.055 Manutenção de 

outros programas Bolsa 

Família-PBF 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

05.30 Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga 2.058 Manutenção das 

Ações Estratégicas do PETI 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

19.16 Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Itupiranga 

2.078 Manutenção do 

Abrigo Institucional . 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

24.24 Autarquia de Transito de Itupiranga  2.094  Manutenção da 

Autarquia de Transito de 

Itupiranga 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

09.04 Secretaria municipal de educação de Itupiranga  2.027 Manutenção do 

ensino Fundamental 

FUNDED 40% 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.04  Secretaria municipal de educação de Itupiranga 2.020 Manutenção do 

Salario educação -QSE 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  2.012 Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.07 Secretaria municipal de Cultura e Juventude e esport. 

e lazer. 

2.082 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

Cultura e Juventude e 

esport. e lazer. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.08 Secretaria Municipal de Habitação e desenvolvimento 

Social. 

2.080 Manutenção 

Secretaria Municipal de 

Habitação e 

desenvolvimento Social 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.11 Secretaria municipal de turismo, indústria e comercio  2.103 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

turismo, indústria e 

comercio 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

03.10 Secretaria municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária.  2.074 Manutenção da 

Secretaria municipal de 

Agricultura, Pesca e 

Pecuária. 

3.3.9.0.30.00 Material de 

consumo 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

1.    Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, situado na AV.14 DE JULHO, 12, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

 

2.    O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de 

acordo com a especificação apresentada e aceita. 

 

3.    O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
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4.    Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao 

CONTRATANTE. 

 

5.    O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

 5.1 -    Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

onde: 

 

EM =     Encargos moratórios; 

N     =     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP     =     Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I         =     Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = TX    ==>    I = (6/100)    ==>    I = 0,00016438 

     365                   365 

 

    TX - Percentual da taxa anual = 6% 

 

 5.2 -    A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

 

 5.3 -    O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 

servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à 

Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1.    O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na  Lei n.º 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1.    No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido 

ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

 1.1 -    A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários; e 

 

 1.2 -    nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de 

acordo entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

1.    O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 

CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 
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2.    Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 2.1 -    advertência; 

 

 2.2 -    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

 2.3 -    suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

 2.4 -    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 a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

3.    Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta 

cláusula: 

 

 3.1 -    pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

 3.2 -    pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, 

caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e 

 

 3.3 -    por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 

 

4.    Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 

Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

5.    Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

6.    As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

1.    A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

 1.1 -    Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

 

2.    A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

 2.1 -    determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

 

 2.2 -    amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou 

 

 2.3 -    judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 



 
 
 
 
 
 

Av. 14 de Julho, 12 – Centro – Itupiranga – PA – CEP: 38.580-00 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

3.    A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

 

1.    Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º ____/____,  e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO 

 

1.    As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no Foro da cidade de ITUPIRANGA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

2.    E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e 

pelas testemunhas abaixo. 

 

 ITUPIRANGA - PA, em ___ de ______________ de 2018. 

 

________________________           __________________________ 

CONTRATANTE                         CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________ 

 

2. ___________________________ 
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