
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 PARA 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
                  O Município de Ivoti/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. 
Presidente Lucena, Centro, através do Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando licitação, na modalidade de 
Pregão presencial, tipo “Menor Preço por item”, tendo por finalidade o REGISTRO 
PREÇOS unitários para aquisição de equipamentos de informática, eletroportáteis e 
materiais, especificados no Anexo I deste Edital, que se regerá pelas normas gerais da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Municipal nº 59 de 17 de maio de 2013, do 
Decreto nº 045/2010, de 07 de abril de 2010 e as condições deste Edital. Os 
documentos de habilitação e as propostas de preços serão recebidos e abertos em 
sessão pública a ser realizada conforme abaixo indicado: 
 
 HORÁRIO: 09 horas. DATA: 04.07.2013  LOCAL: Prefeitura Municipal de Ivoti 
 
1. DO OBJETO 
1.1.  A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de 
equipamentos de informática, eletroportáteis e materiais, conforme descrições 
constantes no anexo I deste edital. 
1.1.1. Serão adquiridos de imediato os quantitativos mínimos registrados. 
 
2. DO FORNECIMENTO  
2.1. As quantidades dos bens que vierem a ser adquiridos serão definidos na 
respectiva Nota de Empenho que só será emitida dentro do prazo de validade do 
registro de preço correspondente a um ano, contado da data de publicação da ata 
final. 
2.2. O prazo de entrega deverá ser de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 
Nota de Empenho, no local especificado na mesma, sem custos adicionais. O 
Secretário e/ou servidor autorizado, que receber o objeto, conferirá a quantidade, 
após o que assinará a respectiva nota fiscal. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação 
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 
como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS 
EDITAL DE PREGÃO N.º 013/2013 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS 
EDITAL DE PREGÃO N.º 013/2013 
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 



4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
4.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 
documento de identidade. 
4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.3 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 
a.1) cópia da Carteira de Identidade do dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado; 
a.2) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; 
a.3) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 
comercial ou de sociedade por ações; 
a.4) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 
no caso de sociedade civil; 
a.5) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 
a.6) registro comercial, se empresa individual; 
a.7) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
a.8) declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
a.9) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar 
ou contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
b) se representada por procurador, além dos documentos exigidos na alínea “a” do 
item anterior, deverá apresentar: 
b.1) cópia da Carteira de Identidade do procurador; 
b.2) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do 
Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos 
poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
b.3) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da 
empresa. 
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a 
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 



4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 
6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do 
credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
4.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 
até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos 
benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 
34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos 
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de 
que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 
inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, com a análise dos 
documentos exigidos no item 4.3.  
 
6. PROPOSTA DE PREÇO: 
6.1.  Caso não seja apresentado o documento referido no item 4.3, letra “a.8”, não será 
aberto o envelope contendo a proposta. 
6.2. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, 
sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida 
em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
a) razão social da empresa; 
b) descrição completa dos equipamentos, eletroportáteis e materiais ofertados, 
marca, modelo (se houver) e demais dados técnicos.  
c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da 
licitante vencedora; 
f) garantia mínima de doze (12) meses para todos equipamentos e eletroportáteis, a 
contar da data de sua entrega. 
g) comprometer-se, quando necessário, a recolher os equipamentos para os serviços 
de assistência técnica, dentro do período da garantia.  
6.3. Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes que apresentarem 
preço de cada item superior a 10% do valor orçado pelo município.  
6.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 
no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação. 
6.5.  Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os demais atos do 
certame os licitantes que tenham efetuado seu credenciamento junto ao Pregoeiro. 



 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora 
da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos 
itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 
7.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
em suas propostas escritas. 
7.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da 
proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 
7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 
7.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 05 (cinco) minutos para apresentar 
nova proposta. 
7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 17 deste edital. 
7.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no 
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado 
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
7.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que 
seja obtido preço melhor. 
7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo 
motivadamente a respeito. 
7.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a 
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 
compatível com o preço de mercado.  
7.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 



b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexeqüíveis. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 
criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se 
a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 
previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como 
critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.5 e 4.5.1, deste 
edital. 
7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 
item 7.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 
a deste item. 
7.17. O disposto nos itens 7.15 a 7.16, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa. 
7.18. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do certame 
o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor, observado o que 
dispõe o item 7.19 deste edital. 
7.19. Após a aplicação do disposto nos itens 7.15 a 7.17 do edital, se existir mais de 
um licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela 
ordem: 
a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
 7.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida 
para habilitação e os recursos interpostos. 



7.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 
setor de licitações deste Município, conforme subitem 18.5 deste edital. 
7.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 

 
8. DA HABILITAÇÃO: 
8.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 
8.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 
8.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
8.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos 
documentos referidos no item 8.1.2, a empresa que já os houver apresentado no 
momento do credenciamento, previsto item 4 deste edital. 
8.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades; 
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede da licitante; 
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho. 
8.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão 
emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, 
sob pena de inabilitação. 



8.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 4.5 e 4.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos no item 8.1.3, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 2 (dois) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora 
do certame. 
8.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, 
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
8.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao 
certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de 
acompanhar o julgamento da habilitação. 
8.3.3. O benefício de que trata o item 8.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
8.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.3, implicará 
na inabilitação do licitante.   
8.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 
inutilização do envelope. 
 
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
9.1. O julgamento das propostas será realizado em função do MENOR PREÇO POR 
ITEM, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as 
especificações do Edital e ofertar o menor preço unitário.  
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação 
das razões de recurso. 
10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após 
o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do 
processo. 
10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar 
sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
 
11. PRAZOS 



11.1. O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados será 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal. 
11.2. Os equipamentos e materiais deverão ser entregues no prazo indicado no item 
2, alínea “2.2” do Edital, ou seja, em até 15 (quinze) dias a contar da emissão da Nota 
de Empenho.  
11.3. O prazo estabelecido no item “11.2” poderá ser prorrogado quando solicitado 
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  
11.4. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses oficiais, 
contado da assinatura da Ata de Registro de Preços.  
11.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para firmar a Ata de Registro de Preços, os licitantes ficam liberados dos 
compromissos assumidos. 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem 
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após, cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente instrumento licitatório. 
12.2. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a 
critério do Município, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Decreto Municipal nº 059/2013 e neste edital. 
12.3. A ata firmada com os licitantes fornecedores observará a minuta do Anexo II, 
bem como do Decreto Municipal nº 059/2013. 
12.4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos 
definidos no subitem 12.2., é facultado à administração, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico ou o Registro de 
Preços. 
12.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer 
quando solicitado os equipamentos a ela adjudicados, conforme especificações e 
condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, 
prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 
12.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao Município, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e autorizado pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
12.7. Os órgão e entidades que não participaram do presente registro de preços, 
quando desejarem fazer uso de sua Ata de Registro de Preços, deverão manifestar 
seu interesse junto ao Município, para que esta indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 
12.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 



12.9. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 12.6., 12.7. 
e 12.8. não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
13. DOS  PAGAMENTOS  
13.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do 
objeto e sua conseqüente aceitação. 
13.2 - Os valores somente serão liberados mediante a apresentação das notas fiscais, 
devidamente assinadas pelo responsável pelo recebimento do objeto, e com a 
observância do estipulado no art. 5° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
13.3 - O local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, no 
horário de expediente. 
 
 
14. DO PREÇO  
14.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
14.2. Deverá ser informado preço unitário e total de cada item, em conformidade com 
o ANEXO I deste Edital. 
14.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
transporte de material e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não 
especificada neste Edital. 
14.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à 
concessão de realinhamentos de preços, em face da superveniência de normas 
federais aplicáveis à espécie, hipótese que será regrada pelo item “15” e Anexo III. 

 
15. REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
15.1. O beneficiário do registro, poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes 
através de solicitação formal a Comissão de Licitações, desde que acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de entrega dos PRODUTOS, matérias-primas, componentes 
ou de outros documentos. 
15.2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na 
proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.  
15.3. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está 
previsto no Anexo III, deste Edital.  
15.4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 
15.5. Os pedidos de realinhamento dos preços de que trata este item, se necessário tal 
equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias 
entre um e outro eventual pedido de atualização, devendo a solicitação ser 
protocolada nos primeiros quinze dias do mês subseqüente ao bimestre citado, 
conforme regra do Anexo III. 
 



16. PENALIDADES 
16.1. A recusa injustificada das empresas, com propostas classificadas na licitação e 
indicadas para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro de 
Preços, sob pena de decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe 
cominada uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da 
penalidade preconizada pelo inciso III do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 
16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao licitante serão 
aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, isoladas ou 
cumulativamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, é 
estabelecido que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
atualizado por Nota de Empenho, em caso de infração contratual, e, a 10% (dez por 
cento) sobre o valor global atualizado por Nota de Empenho, em caso de rescisão 
contratual por inadimplemento absoluto, sem prejuízo das demais sanções elencadas 
pela citada Lei Federal nº 8.666/93. 
16.3. Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor 
sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor 
total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo 
cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias; 
16.4. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de 
Empenho, será o fornecedor considerado cancelado do Registro de Preços e aplicado 
multa de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor dos itens 
ganhos; 
16.5. A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor 
total dos itens ganhos pelo fornecedor e descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do 
Município, na forma da Lei. 
16.6. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 
administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
posteriores.  
16.7. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Administração por eventuais perdas 
e danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e 
seus prepostos. 
 
17. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
17.1. Suspensão: Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 
17.1.1. pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o 
fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do 
edital que deu origem ao Registro de Preços ou, ainda, por interesse do Município, 
ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão; 
17.1.2. pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem 
ao Registro de Preços. 
17.2. Cancelamento:  
17.2.1. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, quando: 
17.2.1.1. o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao Registro de Preços; 



17.2.1.2. o fornecedor não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 
17.2.1.3. o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços; 
17.2.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços; 
17.2.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
17.2.1.6. por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
17.2.2. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo fornecedor:  
17.2.2.1. mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços, reservado o direito da administração de pleitear as 
perdas e panos.  
 
18. DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de 
Julgamento e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado 
classificatório será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e 
efeitos legais. 
18.2. Homologado, pelo Prefeito Municipal, o resultado classificatório, os preços 
serão registrados no Sistema de Registro de Preços do Departamento de Compras da 
Secretaria Municipal de Administração, que poderá convocar, quando necessário, à 
celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da Nota de Empenho, 
durante o período da sua vigência e nas condições deste Edital. 
18.2.1. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de 
condições. 
18.3. Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio. 
18.4. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o 
contrato que deles decorrer. 
18.5. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas 
através do telefone nº 51 3563-8800. Se referentes a condições específicas para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser 
solicitadas à Comissão, por escrito, no endereço indicado para recebimento das 
propostas. 
18.6. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base 
nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais 
de direito da administração pública. 
18.7. Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos 
interessados a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição 
incumbida do procedimento. 
18.8. Compõem ainda o presente edital: 
-     Anexo I – Relação dos itens objeto desta licitação. 
- Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
- Anexo III - Modelo de REALINHAMENTO DOS PREÇOS. 
 



                                      
                                Ivoti, aos dezoito(18) dias do mês de junho de 2013 
 
  
 
                                                                                                                             
 
                                                  
                                                                                       
                                                                    
             ARNALDO KNEY 
                          Prefeito Municipal 
 
Registre-se. Publique-se   
 
 
Estélio Rogério Klabunde 
Secretário da Administração  
 
 
       Ciente e de acordo com o Edital: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°013/2013  

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

                          DO OBJETO: 
 O registro de preços unitários a que diz respeito a este pregão tem por 
objeto o fornecimento descrito e especificado abaixo, contratável sob as seguintes 
condições, dentre outras previstas neste edital: 
 
 1. Prazo de entrega: 
 O prazo de entrega deverá ser de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da NOTA DE EMPENHO, no local especificado na mesma, sem custos 
adicionais. O Secretário e/ou servidor autorizado, que receber o objeto, conferirá a 
quantidade, após o que assinará a respectiva nota fiscal. 
 
 2. Locais de Entrega: 
 Secretaria de Educação e Desporto, Secretaria de Saneamento e Meio 
Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento  – Rua José de Alencar, nº 780, Centro, na 
cidade de Ivoti/RS.  
 Secretaria da Administração, Secretaria da Fazenda e Gabinete – Av. 
Presidente Lucena, nº3527, Centro, na cidade de Ivoti/RS 
 Secretaria de Obras – Rua Carlos Gomes, nº167, Harmonia, na cidade de 
Ivoti/RS 
 Secretaria de Saúde – Av. Presidente Lucena, nº3448, Centro, na cidade 
de Ivoti/RS 
 Autarquia Água de Ivoti – Av. Presidente Lucena, nº3315, Centro, na 
cidade de Ivoti/RS 
 
  3. Frete/seguro de transporte: 
 Os custos com tributos, encargos financeiros, frete, entre outros, 
deverão estar inclusos no preço proposto. 
 
 4. Condições de Pagamento: 
 O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
entrega do objeto e sua conseqüente aceitação. 
 
 5. Relação de equipamentos, materiais objeto do registro de preços: 
                         Conforme segue. 
 
 
Item 

 
Descrição 

Quantia 
Mínima 

Quantia 
Máxima 

Valor Unit. 
estimado  

1 Computadores com as seguintes 
especificações: 
PROCESSADOR: 
·         Processador de dois núcleos; 

31 35 R$ 2.011,00 



·         Tecnologia HT 
·         Clock de no mínimo 3.3GHz; 
·         DMI mínimo de 5 GT/S; 
·         Mínimo de 2mb de Cache 
BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento, ou, este deve ter direitos 
(copyright) sobre essa BIOS, não sendo 
aceitas soluções em regime de OEM ou 
customizadas. As atualizações, quando 
necessárias, devem ser disponibilizadas no 
site do fabricante; BIOS com 
disponibilização do número identificador 
do equipamento, único para o fabricante; 
Mostrar no monitor de vídeo o nome do 
fabricante do equipamento sempre que o 
equipamento for inicializado; Possuir 
recursos de controle de permissão através 
de senhas, uma para inicializar o 
computador e outra para acesso e alterações 
das configurações do BIOS; Possuir 
tecnologia de ajuste dinâmico do consumo 
de energia através do controle do clock do 
processador com base na utilização da CPU; 
MEMÓRIA PRINCIPAL: 
Mínimo de 4 (quatro) GB de memória 
instalada DDR3 1600-MHz, Possibilidade de 
expansão para no mínimo 16 (dezesseis) 
GB. Com 2 Slots para memória. 
UNIDADES INTERNAS DE 
ARMAZENAMENTO: 
Unidade de disco rígido, com as seguintes 
características: Padrão Serial ATA II ou 
superior. 
Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e 
duzentas) rotações por minuto. Mínimo de 
500 (quinhentos)GB de capacidade. 
Tecnologia Smart IV. 
Conectada à Controladora Serial ATA II, 
integrada ao equipamento. Unidade leitora 
e gravadora de CD-ROM e DVD, da mesma 
cor do gabinete com tecnologia LightScribe; 
CONTROLADORAS: 
Controladora de rede Gigabit Ethernet, com 
as seguintes características mínimas; Em 
conformidade com os padrões IEEE. 
Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 
Mbps com reconhecimento automático da 



velocidade da rede; Conector RJ-45 fêmea;  
PORTAS DE I/O: 
 4 (quatro) portas USB 2.0, uma porta serial, 
uma porta VGA, conectores frontais para 
fone de ouvido e para microfone, porta RJ-
45, 
VIDEO: 
Deve possibilitar expansão para até 1,7GB 
MB de memória, podendo ser 
compartilhado com a memória do sistema 
on-board; Resolução de 2048x1536; Possuir 
opção para conector VGA e Display Port; 
Suportar tecnologias DX11 e OpenGL 3.3; O 
conector de vídeo deve estar identificado 
pela cor segundo papronização da indústria 
de microcomputadores; 
ALIMENTAÇÃO ELETRICA E 
REFRIGERAÇÃO: 
Fonte de Alimentação de 240-watt PFC 
passivo 115V/230Vselecionado pelo 
usuário); 
PERIFÉRICOS EXTERNOS: 
Teclado padrão e mouse óptico com 2 
botões de rolagem disponíveis como USB 
ou PS/2, ou mouse a laser USB com 2 
botões de rolagem. 
MONITOR DE VÍDEO LED com tela de 
18,5” polegadas, Tela do tipo Matriz Ativa – 
TFT LED Widescreen; Dot pitch de 0.300 
mm; Ângulos de visão típicos: 160 graus 
(vertical) e 170 graus (horizontal); 
Brilho de 250 cd/m²; Contraste de 1000:1; 
Tempo de resposta típico: 5ms; Resolução 
gráfica máxima de 1360 x 768 à 60 Hz; Com 
cabo de conexão, Conector DB 15; Controle 
Digital com visualização de ajustes na tela: 
Liga-Desliga; Brilho; Contraste; 
Posicionamento Vertical e Horizontal; Botão 
auto-ajuste; 
SOFTWARES: 
Sistema operacional Microsoft Windows 7  
Professional em português e acompanhado 
da respectiva licença de uso; Todos os 
drivers necessários para o pleno 
funcionamento do equipamento com 
atualização disponibilizadas via website; 
GABINETE: 



Gabinete com as seguintes características: 
Acabamento interno com superfícies não 
cortantes; Ventilação forçada sendo a 
entrada de ar na parte frontal, com saída de 
ar exclusivamente na parte traseira; Baias 
externas 1 (uma) de 3,5" e 1 (uma) baia de 
5,25"; Leds indicativos de equipamento 
ligado e de uso do disco rígido; Sistema de 
Leds com indicativo de falha; Botão de 
Power-on; O gabinete deverá estar em 
conformidade com as normas “RoHS” para 
sua fabricação, ou seja, não agride o meio 
ambiente; 
SEGURANÇA: 
Condições de operar em ambiente típico de 
escritório, segundo as normas da ABNT; 
DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA: 
Documentação completa (incluindo 
catálogos e/ou mostruários e manuais de 
referência) sobre o equipamento original, 
emitida pelo fabricante; Os equipamentos 
ofertados deverão ter garantia mínima de 1 
(um) ano, com atendimento no próximo dia 
útil a  partir da abertura do chamado. 
Deverá ser anexado à proposta 
comprovante de compatibilidade do 
produto ofertado com ambiente operacional 
Microsoft Windows 7, mediante relatório 
obtido no website 
https://winqual.microsoft.com/HCL/; 
Deverá ser apresentado compatibilidade 
comprovada com o protocolo DMI (Desktop 
Management Interface) ou MI 2.0. Esta 
comprovação poderá ser dispensada, caso o 
fabricante do produto seja membro do 
conselho (list member) do consórcio DMTF 
(Desktop Management Task Force) - 
desenvolvedor do protocolo DMI – ou 
empresa subsidiária de algum destes 
membros, comprovação através do site: 
http://www.dmtf.org/about/list. 
O modelo de equipamento ofertado deverá 
ser registrado no EPEAT (Electronic 
Product Environmental Assessment Tool) 
da agência de proteção Ambiental (EPA), na 
categoria Gold, no site: 
http://www.epeat.net, comprovando que o 



equipamento atinge as exigências para 
controle do impacto ambiental em seu 
processo de fabricação. 

2 Computador com as seguintes 
configurações 
PROCESSADOR: 
Processador de quatro (04) núcleos; Clock 
de no mínimo 3.4GHz; DMI mínimo de 5 
GT/S; Mínimo de 6mb de Cache. 
BIOS: 
As atualizações, quando necessárias, devem 
ser disponibilizadas no site do fabricante; 
BIOS com disponibilização do número 
identificador do equipamento, único para o 
fabricante; Mostra no monitor de vídeo o 
nome do fabricante do equipamento sempre 
que o equipamento for inicializado; Possui 
recursos de controle de permissão através 
de senhas, uma para inicializar o 
computador e outra para acesso e alterações 
das configurações do BIOS; Possuir 
tecnologia de ajuste dinâmico do consumo 
de energia através do controle do clock do 
processador com base na utilização da CPU. 
MEMÓRIA PRINCIPAL: 
Mínimo de 8 (oito) GB de memória 
instalada DDR3 1600-MHz; Possibilidade de 
expansão para no mínimo 16 (dezesseis) 
GB; Com 2 Slots para memória. 
UNIDADES INTERNAS DE 
ARMAZENAMENTO: 
Unidade de disco rígido, com as seguintes 
características: Padrão Serial ATA II ou 
superior. Velocidade mínima de 7.200 (sete 
mil e duzentas) rotações por minuto. 
Mínimo de 500 (quinhentos)GB de 
capacidade. Tecnologia Smart IV. 
Conectada à Controladora Serial ATA II, 
integrada ao equipamento. Unidade leitora 
e gravadora de CD-ROM e DVD, da mesma 
cor do gabinete com tecnologia LightScribe; 
CONTROLADORAS: 
Controladora de rede Gigabit Ethernet, com 
as seguintes características mínimas; Em 
conformidade com os padrões IEEE. 
Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 
Mbps com reconhecimento automático da 

04 06 R$ 2.931,00 
 



velocidade da rede; Conector RJ-45 fêmea;  
PORTAS DE I/O: 
8 (oito) portas USB 2.0, uma porta serial, 
uma porta VGA, conectores frontais para 
fone de ouvido e para microfone, porta RJ-
45. 
VIDEO: 
Off-Board, Core clock: 700 MHz, Shader 
Clock: 1400MHz, 96 CUDA Cores, 
Memória: Capacidade 2GB, Tipo de 
memória: DDR3, Memória Interface: 128 
bits, Clock de memória: 1333 Mhz, Interface: 
PCI Express 2.0, Portas: 1 x porta DVI-I, 1 x 
porta VGA, 1 x HDMI 
Recursos: Microsoft® DirectX® 11, PCI 
Express 2.0 
Saída HDMI, Suporte a Blu-Ray e HD DVD 
ALIMENTAÇÃO ELETRICA E 
REFRIGERAÇÃO: 
Fonte de Alimentação de 240-watt PFC 
passivo (115V/230Vselecionado pelo 
usuário); 
PERIFÉRICOS EXTERNOS: 
Teclado padrão e mouse óptico com 2 
botões de rolagem disponíveis como USB 
ou PS/2, ou mouse a laser USB com 2 
botões de rolagem. 
MONITOR DE VÍDEO LED com tela de 
18,5” polegadas, Tela do tipo Matriz Ativa – 
TFT LED Widescreen; Dot pitch de 0.300 
mm; Ângulos de visão típicos: 160 graus 
(vertical) e 170 graus (horizontal); 
Brilho de 250 cd/m²; Contraste de 1000:1; 
Tempo de resposta típico: 5ms; Resolução 
gráfica máxima de 1360 x 768 à 60 Hz; Com 
cabo de conexão, Conector DB 15; Controle 
Digital com visualização de ajustes na tela: 
Liga-Desliga; Brilho; Contraste; 
Posicionamento Vertical e Horizontal; Botão 
auto-ajuste; 
SLOTS: 
Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X16; 
Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X1; 
Mínimo de 01 (dois) slots PCI; 
SOFTWARES: 
Sistema operacional Microsoft Windows 7  
Professional em português e acompanhado 



da respectiva licença de uso; Todos os 
drivers necessários para o pleno 
funcionamento do equipamento com 
atualização disponibilizadas via website; 
GABINETE: 
Gabinete com as seguintes características: 
Acabamento interno com superfícies não 
cortantes; 
Ventilação forçada sendo a entrada de ar na 
parte frontal, com saída de ar 
exclusivamente na parte traseira; Baias 
externas 1 (uma) de 3,5" e 1 (uma) baia de 
5,25"; Leds indicativos de equipamento 
ligado e de uso do disco rígido; Sistema de 
Leds com indicativo de falha; Botão de 
Power-on; 
O gabinete deverá estar em conformidade 
com as normas “RoHS” para sua fabricação, 
ou seja, não agride o meio ambiente; 
SEGURANÇA: 
Condições de operar em ambiente típico de 
escritório, segundo as normas da ABNT; 
DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA: 
Documentação completa (incluindo 
catálogos e/ou mostruários e manuais de 
referência) sobre o equipamento original, 
emitida pelo fabricante; Os equipamentos 
ofertados deverão ter garantia mínima de 1 
(um) ano, com atendimento no próximo dia 
útil a partir da abertura do chamado. 
Deverá ser anexado à proposta 
comprovante de compatibilidade do 
produto ofertado com ambiente operacional 
Microsoft Windows 7, mediante relatório 
obtido no website 
https://winqual.microsoft.com/HCL/; 
Deverá ser apresentado compatibilidade 
comprovada com o protocolo DMI (Desktop 
Management Interface) ou DMI 2.0. Esta 
comprovação poderá ser dispensada, caso o 
fabricante do produto seja membro do 
conselho (list member) do consórcio DMTF 
(Desktop Management Task Force) - 
desenvolvedor do protocolo DMI – ou 
empresa subsidiária de algum destes 
membros, comprovação através do site: 
http://www.dmtf.org/about/list. 



O modelo de equipamento ofertado deverá 
ser registrado no EPEAT (Electronic 
Product Environmental Assessment Tool ) 
da agência de proteção Ambiental ( EPA ), 
na categoria Gold, no site: 
http://www.epeat.net, comprovando que o 
equipamento atinge as exigências para 
controle do impacto ambiental em seu 
processo de fabricação. 

3 Servidor 
Gabinete: 
Modelo Torre com altura máxima de 5U 
Original do fabricante do equipamento. 
Dotado de botão de acionamento e 
desligamento do microcomputador 
(liga/desliga). 
Sistema de ventiladores redundantes com 
capacidade para manter o equipamento em 
perfeito funcionamento. 
Processamento: 
Capacidade instalada de 01 (um) 
processador, do tipo Six-Core. 
Com suporte a 02 (dois) processadores 
trabalhando em regime SMP. 
Clock de no mínimo 2.00 Ghz com suporte a 
64 bits. 
Cache L3 de, no mínimo, 15MB. 
Memória: 
Tipo DDR3, PC3-10600R 
Capacidade instalada de, no mínimo, 8 
GBytes, com suporte até 18 pentes de 
memória. 
Com possibilidade de expansão até 384GB. 
Velocidade de 1333 MHz. 
Suporte as tecnologias Advanced ECC, 
Online Spare e Lockstep mode. 
Sistema de armazenamento: 
Interno ao gabinete. 
Compatível com o padrão SATA. 
Quantidade interna instalada: 02 (dois) 
unidades de disco rígido de 3.5 polegadas 
SAS (7.2K) 500GB (500 gigabytes) cada, ou 
superior. 
Quantidade interna suportada de até 06 
(seis) unidades de disco rígido de 3.5 
polegadas com capacidade de expansão até 
12 discos. 

01 01 R$ 
11.762,00 



Unidade de DVD-RW: 
Interna ao gabinete. 
Interface SATA. 
Placa mãe: 
BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento comprovados através de 
atestados fornecidos pelo fabricante da 
mesma. As atualizações, quando 
necessárias, são disponibilizadas no site do 
fabricante. 
Controladora RAID SAS 6.0 GB/s integrada 
com 512 MB de cache, com suporte a RAID 
0/1/1+0/5/5+0. 
Interfaces disponíveis: 
Quatro interfaces de rede Gigabit Ethernet 
compatível com as velocidades 
10/100/1000, para conexão de cabo de par-
trançado, com conectores RJ-45. 
Interface para vídeo SDRAM com 64 MB de 
memória ou superior. 
01 (um) Interface para teclado e mouse 
padrão USB. 
10 (dez) interfaces USB, sendo 04 (quatro) 
localizadas na parte frontal do gabinete, 4 ( 
quatro) localizadas na parte traseira e 2 ( 
duas ) internas. 
Deve acompanhar mouse e teclado. 
Slots de expansão: 
No mínimo 01 (um) PCIe 3.0 8x e 04 
(quatro) PCIe 3.0 4x 
Fonte de Alimentação chaveada com as 
seguintes características: 
Fontes de alimentação que atenda a faixa de 
750W redundante e hot plug, com eficiência 
de 92% e com capacidade de atender 
plenamente as necessidades do servidor. 
Seleção automática 110/220 Volts. 
Compatibilidade: 
Arquitetura compatível com o padrão IBM-
PC. 
O servidor deve possuir certificado de 
compatibilidade com o sistema operacional 
Microsoft Windows Server 2008 R2. Um 
microcomputador da mesma marca e 
modelo dos equipamentos propostos 
deverá constar na lista de compatibilidade 
de hardware, HCL (Hardware 



Compatibility List), publicada no site da 
Microsoft, no endereço 
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/def
ault.mspx. 
O servidor deve possuir certificado de 
compatibilidade com o sistema operacional 
Linux Red Hat Enterprise v5.5 (RHEL5-
QU5). Um microcomputador da mesma 
marca e modelo dos equipamentos 
propostos deverá constar na lista de 
compatibilidade de hardware, HCL 
(Hardware Compatibility List), publicada 
no site da Red Hat, no endereço 
https://hardware.redhat.com/ 
Quando o licitante não for o próprio 
fabricante dos equipamentos ofertados, 
deverá apresentar carta de solidariedade do 
fabricante, especifica para este. 
Gerenciamento: 
Possuir Software de Gerenciamento do 
mesmo fabricante do equipamento, não 
sendo aceito soluções em regime de O&M, 
com os seguintes recursos suportados: 
Atualização e configuração remota de 
firmware e software, alertas de sistemas 
remotos, sistema de controle de potência, 
alerta de falhas nos módulos de memória, 
sistema de monitoração das condições 
ambientais. 
Garantia: mínimo de 1 (um) ano para 
hardware e software. 

4  Notebook 
4G DDR SDRAM – Tela 14.1” –  HD SATA 
500GB – Processador 2.6 GHz – Combo 
DVD/RW – Rede RJ45/Wi-Fi – Windows 7 
Professional 64 Bits OEM– Maleta 
Características técnicas mínimas 
obrigatórias: 
Processador / Placa Mãe 
Processador de 64 bits com freqüência de 
2.6 GHz; 
Velocidade de barramento de 1333MHz; 
1 (um) slot PC Card (PCMCIA) e 1 (um) slot 
Express Card; 
1 (uma) saída VGA para monitor externo e 1 
(uma) saída S-video; 
1 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) 
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saída para fone de ouvido; 
2 (três) interfaces USB 2.0 
1 (uma) eSATA/USB 2.0 
1 (uma) interface RJ45 e 1 (uma) Interface 
Wireless compatível com o padrão 802.11n; 
1 (uma) interface bluetooth; 
1 (uma) interface IEEE 1394; 
1 (um) conector para modem 56K; 
Memória de 4GB SDRAM DDR3 1333MHz 
(2 DIMMs) 
BIOS 
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento exclusivamente para o modelo 
ofertado, comprovado por meio de cópia da 
tela do programa “msinfo32.exe” do 
Microsoft Windows 7, demonstrando a 
marca e o modelo do microcomputador 
ofertado; 
Capaz de inicializar pelo CD-ROM, HDD 
ou USB; 
Mostrar no monitor de vídeo o nome do 
fabricante do microcomputador, sempre 
que o equipamento for inicializado; 
O fabricante deverá ter direitos (copyright) 
sobre essa BIOS, comprovados através de 
atestados fornecidos pelo fabricante da 
mesma, não sendo aceitas soluções em 
regime de O&M ou customizadas; 
Teclado e Mouse 
Teclado Padrão Brasileiro ABNT2; 
Mouse do tipo Touch Pad com zona de 
rolagem (scroll) e duas teclas. 
Armazenamento 
Controladora padrão SATA compatível com 
o disco rígido; 
1 (uma unidade de disco rígido SATA de 
500GB, mínimo de 5400rpm; 
1 (uma) unidade de DVD/RW/Leitor de 
Blue-ray; 
Controladora e Monitor de Vídeo 
 Tela de LED de 15" WXGA, com resolução 
de trabalho de 1366x768 pixels (XGA), 16.7 
milhões de cores; 
Áudio 
Placa de som integrada de, no mínimo, 16 
bits, com alto falantes embutidos; 
Acessórios 



Bateria íon-lítio inteligente, de 6 células; 
Fonte de Alimentação com adaptador AC; 
Fornecimento de maleta de material 
sintético com alça de ombro destacável e 
ajustável com revestimento protetor; 
Softwares 
Sistema Operacional MS-Windows 7 
Professional 64 Bits OEM, em português do 
Brasil, acompanhado do respectivo 
licenciamento Microsoft e pré-instalado; 
Programas necessários à instalação e 
adequação de todos os modos de 
funcionamento das placas e componentes 
do equipamento, com a respectiva 
documentação. Todos os drivers para o MS-
Windows 7 Professional 64 Bits OEM 
devem estar disponíveis para download no 
web-site do fabricante do equipamento; 
Garantia e Suporte 
Prazo de garantia e manutenção dos 
equipamentos fornecidos, compreendendo 
os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, 
acondicionamento, transporte ou desgaste 
prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a 
substituição de peças, a contar da entrega 
será no minimo 1 (um) ano; 
O Atendimento em garantia deverá ser 
realizado no local onde o equipamento 
encontrar-se instalado; 
Atendimento no próximo dia útil da 
abertura do chamado; 
Tempo de solução de até 48 (quarenta e 
oito) horas após o atendimento técnico, 
podendo, ser utilizado equipamento de 
reserva; 
A empresa deverá possuir softwares ou 
placas de diagnóstico de manutenção para 
servir de auxílio na identificação de 
problemas. Não serão aceitos laudos 
baseados apenas em suposições ou na 
“experiência” do técnico. Qualquer alegação 
ou conclusão deverá ter embasamento 
técnico, inclusive com dados concretos que 
possam ser avaliados pelo Núcleo de 
Informática. 
Certificações 



O modelo do microcomputador cotado 
deverá possuir o logotipo “Designed for 
Microsoft Windows 7” e constar na HCL da 
Microsoft através do endereço 
http://winqual.microsoft.com/HCL/Defau
lt.aspx?m=x; 
Para cada microcomputador deverá ser 
entregue o respectivo certificado de 
garantia emitido pelo Fabricante, em 
português; 
Documento oficial emitido pelo fabricante 
do equipamento para os casos onde não seja 
possível a comprovação das características 
técnicas por meio dos documentos antes 
relacionados; 
Declaração do fabricante ou da fornecedora, 
assinada pelo representante legal, de que 
todos os equipamentos a serem entregues 
possuam o mesmo conjunto de 
componentes internos – placa-mãe, placa 
controladora de discos, placa de vídeo, 
placa de rede e outros – isto é, todos os 
equipamentos serão idênticos em todos os 
detalhes internos, não sendo aceitos lotes de 
equipamentos com componentes 
diferenciados em relação a outros; 
Atender as certificações: FCC, UL ou CSA, 
EPA/Energy Star, ou certificações 
equivalentes, possuir total compatibilidade 
com gerenciamento de energia padrões 
APM e ACPI; 
Considerações Adicionais 
Todos os produtos fornecidos devem ser 
novos e em fase normal de fabricação; 
Não será aceito equipamento que não 
atenda fielmente às especificações técnicas 
solicitadas, exceto com configurações 
superiores; 
Deverão ser fornecidos todos os cabos 
necessários para o perfeito funcionamento 
dos microcomputadores. 

5 Estabilizador 500VA 115/220V 
Nº de tomadas 4 
Características Gerais 
Microprocessado True RMS; 
Proteção contra subtensão, sobretensão, 
sobrecarga, curto-circuito e 
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sobretemperatura; 
Rendimento > ou = 92%; 
Filtro de linha contra distúrbios da rede 
elétrica; 
Não introduz distorção harmônica na saída; 
Freqüência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); 
Indicador luminoso de rede baixa, em uso e 
alta; 
Fabricado em plástico antichama (ABS); 
5 estágios de estabilização; 
Certificado pelo INMETRO/TÜV. 
Tensão nominal de entrada: 115V/220V 
Tensão nominal de saída: 115V 

6 Estabilizador 1000VA 115/220V 
Nº de tomadas 4 
Características Gerais Aplicações 
Microcomputadores e impressoras 
Estações de trabalho 
Monitores de vídeo 
Caixas registradoras (PDV’s) 
Áudio e vídeo 
Periféricos em geral 
Equipamentos de uso doméstico e 
profissional 
Principais Características 
Microprocessado True RMS 
4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), 
atendendo novo padrão NBR 14136:2002 
Proteção contra subtensão, sobretensão, 
sobrecarga, curto-circuito e 
sobretemperatura 
Rendimento > ou = 92% 
Filtro de linha contra distúrbios da rede 
elétrica 
Não introduz distorção harmônica na saída 
Tensão nominal de entrada: 115V/220V 
Tensão nominal de saída: 115V 
Freqüência de entrada 60Hz (+/- 5Hz) 
Indicador luminoso de rede baixa, em uso e 
alta 
Dispositivo de recarga USB (opcional) 
Produzido em conformidade com a Norma 
Brasileira NBR 14373:2006 
Fabricado em plástico antichama (ABS) 
5 estágios de estabilização 
Certificado pelo INMETRO/TÜV 
Porta fusível externo 

04 
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7 Multifuncional Laser Mono 
Funções: Impressora/ Copiadora/ 
Scanner/ Duplex / Rede 
Impressões e cópias em até 27 ppm 
• Impressão duplex automática (frente e 
verso) 
• Resolução de impressão de até 2400 x 600 
dpi 
• Interfaces Ethernet e USB 2.0 de Alta 
Velocidade 
• Bandeja ajustável com capacidade para 
250 folhas de papel tamanho Carta a Ofício 
• Cópias convenientes, sem necessidade de 
um computador 
• Alimentador automático de documentos 
(ADF) com capacidade para até 35 folhas 
• Alta qualidade de digitalização em cores 
com resolução de até 19200 dpi 
(interpolada) 
• Suporta grande variedade de recursos 
“Digitalizar para”, Incluindo E-mail, 
arquivo, imagem e OCR 
• 32 MB de memória 

03 05 R$ 1.269,80  

8 Impressora Colorida Jato Tinta 
Especificações técnicas: 
Impressora/ Copiadora/ Scanner/ Rede 
Velocidade máx. impressão p&b (ppm): até 
15 ppm 
Velocidade máx. impressão cor (ppm): até 
14 ppm 
Resolução de impressão - p&b: até 600 x 600 
dpi 
Resolução de impressão - cor: até 600 x 600 
dpi 
Memória interna: 256 MB 
Ciclo de trabalho: até 15.000 páginas mês 
Ethernet 
USB 2.0 
Número de cartuchos: 4 (preto, ciano, 
magenta, amarelo) 
Volume de páginas mensais recomendado: 
250 a 1.250 páginas 
Com suporte a Suresupply 
Tipos de mídia aceitos: papel (brochura, jato 
de tinta, comum), fotos, envelopes, cartões 
(fichário), transparências 
Tamanhos de mídia aceitos: Carta, Ofício, 
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Meio carta, Executivo, 76,2 x 127 mm (3 x 5 
polegadas), 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 
polegadas), 127 x 177,8 mm (5 x 7 
polegadas), 127 x 203,2 mm (5 x 8 
polegadas), 101,6 x 254 mm (4 x 10 
polegadas), 101,6 x 279,4 mm (4 x 11 
polegadas), 101,6 x 304,8 mm (4 x 12 
polegadas), 203,2 x 254 mm (8 x 10 
polegadas), envelopes (No. 10, Monarch, 
DL) 
Gramatura de mídia aceita: bandeja 1: 16 a 
28 lb (mídia comum), 16 a 66 lb (mídia 
especial), até 110 lb (cartões de fichário); 
bandeja 2: 16 a 28 lb (mídia comum) 
Tamanhos de mídia personalizados: 76 x 
127 a 216 x 356 mm (3 x 5 polegadas a 8,5 x 
14 polegadas) 
Gramatura de mídia recomendada: de 20 a 
10,89 kg 
Comprimento máximo de impressão: 355,6 
mm (14 polegadas) 
Qualidade de impressão/Precisão do 
alinhamento vertical: +/- 1,0 mm (+/- 0,039 
polegadas) 
Opções de impressão em frente e verso: 
automática (padrão) 
Visor LCD de duas linhas 
Velocidade do processador: 360 MHz 
Tipo de processador: AMR R4 
Gerenciamento de segurança: Firewall, 
proteção por senha, Servidor de web 
integrado (EWS), SSL/TLS (HTTPS), Syslog 
Painel de controle: 8 botões de controle no 
painel frontal (Ligar/Desligar, Continuar, 
Cancelar, Ajuda, Navegação à esquerda, 
Navegação à direita, OK, Voltar), 3 LEDs (1 
para Atenção, 1 para Continuar, 1 para 
Ligar/Desligar) 
Sistemas operacionais compatíveis: 
Microsoft® Windows® 7 (32 bits e 64 bits, 
incluindo Starter Edition), Windows Vista® 
(32 bits e 64 bits, incluindo Starter Edition), 
Windows® XP Service Pack 2 (32 bits), 
Windows® Server 2003 Service Pack 1 (32 
bits), Windows® Server 2008 (32 bits), 
Windows® Server 2008 e 2008 R2 (64 bits), 
Mac OS X v 10.5.8, v 10.6, Linux 



Consumo de energia: 0,31 watts manual-
desligado; 18,2 watts ativo; 2,3 watts 
em repouso; 2,7 watts em espera 
Protocolo de rede: ARP, BOOTP, cliente 
SMTP, LLMNR, SLP, APIPA (Auto IP), 
NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Porta bruta 
personalizada/porta 9100, DNS Resolver, 
mDNS, SNMP v1, Detecção de serviços da 
web, Impressão de serviços da web; opções 
de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12 - 
Hostname, 44; Syslog, Firewall, SSL 
(HTTPs), servidor de web embutido para 
rede com proteção por senha, 
ativação/desativação de portas de rede 
Certificado Energy Star 
Manuseio do papel: 
Bandeja de entrada para 250 folhas 
Bandeja de saída para 150 folhas 
Capacidade de entrada: até 250 folhas, até 
70 transparências, até 55 folhas de 
papel fotográfico 10 x 15 cm, até 55 cartões, 
até 20 envelopes, até 100 folhas de etiquetas 
Capacidade de saída: até 150 folhas, até 60 
cartões, até 40 folhas de etiquetas, até 60 
transparências, até 15 envelopes, até 55 
folhas de papel fotográfic. 
Requisitos de sistema: 
Microsoft® Windows® 7 (32 bits e 64 bits, 
incluindo Starter Edition), Windows Vista® 
(32 bits e 64 bits, incluindo Starter Edition), 
Windows® XP Service Pack 2 (32 bits), 
Windows® Server 2003 Service Pack 1 (32 
bits), Windows® Server 2008 (32 bits), 
Windows® Server 2008 e 2008 R2 (64 bits) 
512 MB de RAM 
HD de 200 MB 
Mac: 
Mac OS X v 10.5.8, v 10.6 
Processador PowerPC G4, G5 ou Intel Core 
300 MB de espaço livre no disco rígido 

9 Impressora A3 rolo 
Velocidade de impressão para desenhos de 
linha: 70 segundos em página A1; 
Velocidade de impressão de Imagens em 
Cores: 22,4 m2/h; 
Qualidade de resolução de impressão: 
mínimo 1200 x 1200 dpi; 
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Tecnologia: jato de tinta térmica; 
Tipos de tinta: baseada em corantes; 
Volume do cartucho de tinta: 29 ml em 
cores e 80 ml em preto; 
Cores: ciano, magenta, preto, amarelo; 
Precisão das linhas: +/- 0,1%; 
Largura mínima da linha: 0,04 mm (0,00016 
pol.); 
Manuseio de papel: Alimentação de folhas, 
em rolo com cortador automático e bandeja 
de entrada; 
Tamanho das Folhas: folhas de 210 a 610 
mm de largura; 
Rolos: rolos de 279 a 610 mm; 
Memória: 256 MB; 
Interfaces (padrão): Fast Ethernet (100Base-
T), USB 2.0, Wi-Fi; 
Linguagens de impressora: HP PCL 3 GUI, 
JPEG; 
Consumo de energia: Máximo 35 watts 
(imprimindo) 
Deve acompanhar: 
Cartuchos iniciais para funcionamento do 
equipamento; 
Drivers de instalação, Manuais e Cabo de 
Força para conexão da impressora; 
Rolo para abastecimento de mídia de 279 a 
610 mm; 
Garantia: mínima de 12 (doze) meses; 

10 Impressora Laser monocromática 
Descrição: Impressora Laser Monocromática 
com suporte a rede TCP/IP, contendo no 
mínimo as seguintes características: 
1) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 
Deverá possuir tecnologia de impressão 
laser monocromática, não sendo aceita 
outra tecnologia; 
2) FUNÇÃO IMPRESSORA 
Deverá possuir velocidade mínima de 35 
ppm (trinta e cinco páginas por minuto) 
considerando papel de tamanho carta; 
Deverá possuir resolução mínima de 1.200 x 
1.200 dpi (mil e duzentos por mil e 
duzentos, pontos por polegada); 
Processador de no mínimo 800Mhz; 
Deverá possuir compatibilidade com as 
linguagens PCL5e/PCL6/PS3 (por 
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emulação), impressão direta em PDF; 
Deverá permitir impressão no tamanho 
Carta e A4; 
Deverá possuir ciclo mensal de no mínimo 
50.000 páginas; 
Deverá ter painel de controle com tela de 
toque de pelo menos 3,5" e visor gráfico 
colorido; 
A saída da primeira página deve ser em até 
8 segundos a partir do modo pronta; 
Deve possuir, internamente, pelo menos 84 
fontes TrueType escaláveis; 
3) MEMÓRIA 
Deverá possuir memória mínima de 256MB 
(duzentos e cinquenta e seis megabytes) da 
mesma marca ou homologada pelo 
fabricante do equipamento ofertado; 
4) CONECTIVIDADE 
Deverá possuir uma interface Gigabit 
Ethernet, com porta RJ45, compatível com 
rede TCP/IP; 
Deverá possuir uma interface USB 2.0 de 
alta velocidade, com cabo USB incluído; 
Deverá ter uma porta USB para conexão 
direta; 
5) IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 
Deverá possuir impressão automática frente 
e verso; 
6) SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO 
O toner devera ser integrado ao cilindro de 
imagem, caso não seja, devera ser fornecido 
01 (um) cilindro de imagem adicional, além 
do que vem com o equipamento; 
Deverá ser compatível com cartucho de 
impressão com rendimento mínimo de 
6.900 (seis mil e novecentas) páginas por 
cartucho, com valor declarado em 
conformidade com a norma ISO/IEC 19752; 
Deverá ser entregue com no mínimo 01 
(um) cartucho original e do mesmo 
fabricante do equipamento; 
7) BANDEJA DE ENTRADA 
Capacidade para imprimir em papel tipo 
Carta e A4; 
Deverá possuir no mínimo 01 bandeja de 
entrada, com capacidade mínima de 250 
folhas, aceitando gramatura com variação 



de 60 à 120 g/m²; 
Compartimento de saída para no mínimo 
150 folhas; 
8) SISTEMA OPERACIONAL 
Deverá ser compatível com no mínimo os 
seguintes sistemas operacionais: Windows7 
32 bit e 64 bit, Windows Vista 32 bit e 64 bit, 
Windows XP 32 bit Windows Server 2008 32 
bit e 64 bit, Windows Server 2003 32 bits 
Mac OS X; Linux Red Hat, OpenSuSE, 
Fedora, Ubuntu, Debian e HPUX; 
9) SOFTWARE 
Deverá ser fornecido software completo 
para gerenciamento das funções do 
equipamento ofertado, desenvolvido pelo 
mesmo fabricante do equipamento ofertado; 
Deverá ser fornecida mídia original 
contendo os softwares e drivers; 
10) GARANTIA DO EQUIPAMENTO 
Todos os equipamentos ofertados deverão 
possuir garantia mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data do aceite dos equipamentos; 
Durante a garantia deverão ser substituídas, 
sem nenhum ônus adicional, peças ou 
partes defeituosas, salvo quando o defeito 
for provocado por uso indevido do 
equipamento, devidamente comprovado; 
11) DOCUMENTAÇÃO 
Deverão ser apresentados Catálogos, 
Folders e Declarações do Fabricante, que 
comprovem todas as funcionalidades e 
características técnicas solicitadas acima; 
Deverá ser apresentada Certificação Energy 
Star; 
Caso a licitante não seja fabricante do 
equipamento, ela deverá apresentar 
declaração do fabricante, em papel 
timbrado, direcionada ao órgão, 
informando que a revenda está autorizada a 
fornecer o modelo de equipamento 
ofertado, bem como declarar que está de 
acordo e solidário com a garantia constante 
da especificação do Edital para esta 
aquisição. 

11 Projetor multimídia com as seguintes 
especificações mínimas: 
Resolução nativa XGA 1024 x 768 

03 05 R$ 1.799,00 



ANSI-Lumens 2800 
Contraste 2100:1 
Lentes de projeção Focus: manual, Zoom: 
fixo 
Potencia da lampada: 230w 
Vida util da lampada: 2500 horas 
Garantia do equipamento: 1 ano 
Consumo em modo normal: 295W 
Conexões: 2x RGB in, 1x RGB out, Avin: 1, S 
video: 1, HDMI: 1, RS-232C 1 (Mini Din 
3pin) 
Auto sleep: sim, 3d ready: sim 

12 HD Externo 
Descrição e Especificações: 
Capacidade: 500GB 
Cor: Preto 
Taxa de Transferência: 
USB 2.0 - 480 Mbits/s USB 3.0 - Até 5GB/s 
Interface: 
USB 2.0 / USB 3.0 
Compatibilidade: 
Windows 2000 Pro / Vista / XP / 7 / 8 
Mac 0S X 10.4.11 
Garantia do equipamento: 1 ano 

06 10 R$ 243,00 

13 Fragmentador de documentos 
Capacidade mínima do Cesto: 11 litros 
Capacidade de Fragmentação: Até 6 Folhas 
A4 (75g cada) 
Fragmentação: Automática 
Corta Cartão: Não 
Corta CD: Não 
Nível de Segurança: Sim 
Nível de Ruído:~72 
Voltagem: 220V 
Itens Inclusos 
Fragmentadora, 
Cesto, 
Manual em português, 
Certificado. 
Garantia 12 Meses 

02 02 R$ 1.200,00  

14 Leitor de Cartão de Memória USB 
Com LED indicador de funcionamento, 
Possuir 6 portas independentes para 
conexão com os mais diversos tipos de 
cartões de memória, 
Deverá ler cartões de máquinas fotográficas, 
filmadoras, celulares, entre outros. 

04 08 R$ 49,00 



Compatível com USB 2.0 
Não requerer software para instalação 
Velocidade de transmissão de dados de até 
480mbps, 
Não necessitar de fonte externa de energia 
Especificações Técnicas: 
Conexão via USB 
Comprimento do cabo USB/Mini 5 pin: +- 
0.60m, 
Composição: termoplásticos, metais e 
circuito eletrônico. 
Compatibilidade com os seguintes cartões: 
Secure digital (SD) / Micro SD / T-flash / 
M2 / MS Duo / CF Card / XD Picture Card 
/ MMC 

15 Camera Fotografica com GPS 
Sensor: Exmor R CMOS 18.2 MP 
Lente: 30x (27-810 mm equiv.) 
LCD: 3" (921.600 pontos) Inclinável 
Escala ISO: 100-12800 
Macrofotografia: 1 cm 
Produção de imagens 3D: Sim 
Produção de imagens RAW: Não 
Panorâmicas por varredura:  Sim 
Alcance do flash: 12,4 metros 
M. Contínuo: 10 fps (10 fotos) 
Vídeos Full HD: Sim (AVCHD, 60 fps) 
Vídeos câmera lenta: Não 
Bateria: NP-FH50 
Fotos/carga: 450 
Memória interna: 105 MB 
Tecnologia GPS: Sim 
Cartão Memória : 8GB 
Garantia: 1 ano 

06 10 R$ 1.519,00 

16 Navagador GPS 
Orientação por voz,  Slot para cartão, Rádio 
FM, leitor de cartão. Reprodução de 
arquivos AVI,BMP, JPG, 
MPEG, MP3, PNG, WMA 
Características Gerais 
Função TTS (text to speech): falar o nome 
das ruas nas manobras 
Transmissor FM: sintonize comando de voz 
no som do seu automóvel 
Instruções de voz passo a passo 
Software em vários idiomas 
Milhares de pontos de interesse 

04 06 R$ 225,00 



Inclusão de endereços favoritos 
Precisão na geração de rotas 
Ler vídeos em .mpeg, mpg e avi 
Compatível com mp3 e wma 
Visualizar imagens .jpeg, .bmp e .png 
E-Book reader 
Suporte para microSD 
Sistema operacional: Sygic 
Alto-falante: 1,5 W 8 O embutido 
Bateria: lítio embutida, 2400 mAH 3,7 V 
Interface: USB 2.0 
Especificações Técnicas 
Tamanho da tela 4,3" 
Resolução da tela 320x240 pixels 
Conexões, Cabo USB 
Abrangência - Aproximadamente 1400 
cidades 
Adaptador automotivo 
Suporte de apoio 
Cabo USB 
Manuais eletrônicos em português. 
Garantia 12 meses 

17 Scanner 
Tipo mesa, resolução óptica de 
1200x1200dpi,  
INTERFACE 
Tecnologia OCR, profundidade de cores 48 
bit, níveis de escala de cinza 256bit,  
CONEXÕES 
USB, compatibilidade macintosh, microsoft 
windows 

01 02 R$ 399,00 

18 Câmera Fotográfica Semi-Profissional 
Tipo de Câmera: Fotográfica Digital e 
Filmadora 
Monitor/Display: LCD 3.0" (230k) 
Resolução em Megapixels (MP): 14MP 
Memória expansível por Cartões de 
Memória: Sim 
Cartões de Memória Compatíveis: SD 
Memory Card, SDHC Memory Card 
Conexões: HDMI, USB 
Sensor: CCD ( 1 / 2.3" ) com filtro de cor 
primária 
Zoom Óptico: 18x 
Zoom Digital: 6.7x 
Velocidade do Obturador: (Auto mode) 1/4 
sec. a 1/2000 sec. , (outros modos) 8 sec. a 

04 06 R$ 1.198,00 



1/2000 sec. (Com obturador mecânico) 
Alcance do foco: f=5.0 - 90.0 mm, 
equivalente a 28 - 504mm (camera 35 mm)/ 
Normal: Wide: Approx. 40cm, Telephoto: 
Approx. 2.5 m; Macro - Wide: Approx. 5 cm 
- 3m /Telephoto: Approx. 1.8m - 3m ; Super 
Macro: Wide: Aprox. 2cm - 1.0m 
Abertura: F 3.1/ F6.4 (wide) / F 5.6/ 
F11(teleobjetiva) com filtro ND 
Modos de flash: Auto, Forçado, 
Sincronismo lento, desligado, Redutor de 
olhos vermelhos 
Alcance do flash: Wide: approx. 40 cm 8.0 
m/ Telephoto: approx. 2.5 m 4.4 m/Macro 
Wide: approx. 30 cm 3.0 m 
Alimentação: tipo de bateria: 4 Pilhas AA 
(autonomia para 300 fotos) 
Recursos de vídeo: 1280 x 720 pixels / 640 x 
480 pixels / 320 x 240 pixels (30 frames 
/sec.) Obs: Em todas as resoluções pode-se 
usar o Zoom óptico da câmera. 
Modos de cena: Auto, Retrato, Retrato de 
noite, Retrato em contraluz, Macro, Noite, 
Paisagem, Fogos de artifício, Por do sol, 
Neve, Praia, Festa, Flor, Texto, Desporto, 
Sorrir e Disparar, Bracket Zoom, Modo 
Bebê, Luz natural e Panorama 
Formatos de Arquivos: .avi, DPOF, Exif Ver 
2.3, JPEG, Quick Time Motion Jpeg 
Cartão de Memória: 8 GB 
Microfone embutido: Sim 
Montagem de tripé: Sim 
Idiomas do Menu: Diversos 
Conteúdo da embalagem: Cartão SD de 
4GB, 4 pilhas AA, Cabo AV/USB, Tampa 
da Lente, , Alça de ombro, CD-ROM e 
Manual de instruções 
Garantia do fornecedor: 12 meses 
Mais informações: Zoom Óptico: 18x (wide 
28mm ~ 504mm); Zoom Digital: aprox. 6.7x 
( 120,6x com 18x Zoom óptico; Conexões: 
USB 2.0 Hi-speed, saída HDMI e saída de 
vídeo). 

19 Maquina Fotográfica Simples 
Resolução 14.0 Megapixels 
Resolução Máxima 4320 x 3240 Pixels 
Zoom Digital 8 x 

01 02 R$ 299,00 



Zoom Óptico 4 x 
Tamanho da Tela 2,7 polegadas 
Flash 
Automático, Desligado, Forçado, Redutor 
de Olhos Vermelhos, Sim, Sincronização 
Lenta 
Funções Detector de Rosto, Detector de 
Sorrisos 
Especificações Técnicas  
Formato de Imagem: DPOF, JPEG 
Formato do Vídeo: VGA 
Equivalência com 35mm: 26 - 104 mm 
Abertura Máxima: 2.8 - 5.9 
Velocidade do Obturador: 1/8 - 1/1600 s 
ISSO: 
100, 1600, 200, 3200, 400, 80, 800, Automátic
o 
Sensor CCD 
Modos de Exposição: ±2 EV em passos de 
1/3 EV 
Efeitos de Imagem: 
Automático, Fluorescente, Nocturno, Paisag
em, Retrato 
Quadros por segundo: 30 
Sistema Operacional Compatível: Microsoft 
Windows 
Armazenamento, Energia e Conexão  
Memória Interna: 2 gb 
Cartão de Memória Compatível Cartão 
SD, Memory Stick, Memory Stick 
Duo, Memory Stick Duo Pro, Memory Stick 
PRO HG Duo, SDHC, SDXC 
Fonte de Energia: Lithium-Ion 
Conexões: USB 

20 Mini System com USB 
Funções e Características  
Número de CDs 1 
Mídias Compatíveis CD, CD-R, CD-RW 
Sintonização de Rádio Digital 
Reforço dos Sons Graves:Sim 
Número de Caixas Acústicas: 3 
Vias de Caixa Acústica: 3 
Subwoofer: Sim 
Controle Remoto:Sim 
Conexões  
Entradas:Auxiliar, Microfone 
Interface: USB 

03 05 R$ 450,00 
 



Especificações Técnicas  
Voltagem Bivolt 

21 TV 50 Smart 
Imagem / Vídeo  
Tamanho da Tela 50 Polegadas 
Tipo de Tela LED 
Tela Plana 
Formato Widescreen - 16:9 
Suporte para HDTV: Sim 
Full HD: Sim 
Progressive scan: Sim 
Resolução de Imagem 1920 x 1080 Pixel 
Brilho 360 cd/m2 
Tempo de Resposta: 3 ms 
Frequência: 120 Hz 
Ângulo de Visão Vertical 178 º 
Ângulo de Visão Horizontal 178 º 
Conversor TV Digital Embutido: Não 
Áudio  
Potência de saída 20 W 
Sistema de Som Surround 
Auto Volume (AVL): Sim 
SAP: Sim 
Funções e Características  
Selo Procel: Sim 
Funções e Características: Closed Caption 
Tipo de Base: Fixa 
Conexões  
Entradas: HDMI 2 
Conexões: HDMI, USB 
Especificações Técnicas  
Ambilight: Sim 
Voltagem 100 / 240V 

01 01 R$ 4.000,00 
 
 

22 TV 46” 
Imagem / Vídeo  
Tamanho da Tela 46 Polegadas 
Tipo de Tela LED 
Tela Plana 
Formato Widescreen - 16:9 
Suporte para HDTV, Full HD, Progressive 
scan 
Resolução de Imagem 1920 x 1080 Pixel 
Brilho 360 cd/m2 
Tempo de Resposta 3 ms 
Frequência: 120 Hz 
Ângulo de Visão Vertical 178 º 
Ângulo de Visão Horizontal 178 º 

01 01 R$ 1.849,00 



Áudio  
Potência de saída 20 W 
Sistema de Som Surround 
Auto Volume (AVL), SAP 
Funções e Características  
Selo Procel 
Closed Caption 
Tipo de Base Fixa 
Conexões  
Entradas: HDMI2 
Conexões: HDMI, USB 
Especificações Técnicas: Ambilight 
Voltagem 100 / 240V 
Garantia: 1 ano 

23 Aparelho telefônico 
Aparelho telefônico com 12 teclas de 
discagem, com funções Flash, tom, mudo, 
pausa e rediscagem, opção chave de 
bloqueio, posições mesa e parede, 
sinalização de linha em pulso e tom, 
duração do flash de 300ms, na cor preta.  

13 20 R$ 31,90 

24 Radio comunicador 
Rádio comunicador portátil, alcance de até 
40 km em áreas abertas, aviso de bateria 
fraca, operar 7 canais UHF na banda FRS 
com 1/2 watt,  operar 7 canais UHF nas 
bandas FRS/GMRS com 2 watt,  operar 8 
canais UHF na banda GMRS com 2 watt, 
display com iluminação de fundo, conector 
para fone de ouvido e microfone com VOX 
Control, 121 códigos para eliminação de 
interferências, sensibilidade do microfone 
com 03 estágios de sensibilidade, 
misturador de mensagens com 03 códigos 
diferentes, 10 tons de chamada, tom de 
confirmação, filtro QT para eliminação de 
ruídos, priority scan, scan Manual, tecla de 
avanço para o próximo canal ativo, tecla 
para remover canal não desejado da lista de 
scan, botão de travamento do teclado, 
autonomia para até 11hs de conversação 
usando baterias recarregáveis ou pilhas 
AAA. Contendo: 2 rádios, 2 baterias 
recarregáveis, 1 carregador duplo, 2 clipes 
para cinto, manual de instrução em 
Português,  assistência técnica. Na cor preta. 
Tensão: 220V.  

02 03 R$ 249,00 



25 Bebedouro 
Bebedouro elétrico para garrafão de 10 ou 
20 litros, de coluna, que produza no mínimo 
5 litros de água gelada por hora. Gabinete 
confeccionado em chapa pré-tratada 
pintada em branco. Tampo e área frontal em 
plástico injetado de alta resistência. Duas 
torneiras totalmente desmontáveis para 
facilitar a higienização. Compressor 
silencioso de alto desempenho. Tensão 
220V. Dimensões aproximadas: 
980x320x340cm (AxLxP) Garantia de 1 (um) 
ano. 

02 04 R$ 495,90 

26 Refrigerador 
Modelo Duplex com tecnologia Frost Free e 
capacidade mínima de 400 litros;  
Voltagem: 200V/60hz; Cor: branca; 
Classificação: A Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica. Garantia 
mínima de 1 (um) ano. 

01 02 R$ 1.585,00 

27 Pen drive 16GB 02 10 R$ 89,80 
28 Leitor e gravador smart card 

Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows 98 / ME, 2000 / XP (32 bits); 
Windows 2003 Server; 
Windows CE 5.0 / CE.NET (dependendo 
do hardware); 
Windows; XP 64 bits; 
Windows Vista (32 bits / 64 bits); 
Windows 7 (32 bits / 64 bits); 
Windows 8 (32 e 64 bits); 
Linux (10.4); 
Mac OS X (10.6) Leopard; 
Mac OS X (10.8) Lion. 
Garantia: 01 (um) ano. 
Compatível com todos os cartões 
homologados pela ICP-Brasil. 
Possui suporte a todos os cartões ISO7816 
Classe A, B e C (5V, 3V, 1.8V ) 
Possui suporte a todos os parâmetros de 
cartões ISO7816 TA1 ( até 344 Kbds ) 
Lê e escreve em todos os cartões ISO 7816-
1,2,3,4 com microprocessador, T=0 e T=1 ( 
cartões de memória sob consulta) 
Possui detecção de curto Circuito 
Smart card connector é o de 8 contatos de 
fricção – ISO location. 

02 03 R$ 139,80 



Garantia de 100,000 ciclos de inserção - 
EMV nível 1 mecanicamente compliant. 

29 Case Gaveta para HD Externo 
Informações Gerais: 
Case 3.5 polegadas 
Corpo em aluminio, que proporciona maior 
proteção e dissipa a temperatura 
Conexão USB 2.0, com taxas de 
transferência até 480MB/s 
Sem parafusos 
Tipo SATA 
Suporta até 3 Terabytes 
Possui suporte para mesa 
Compatível com Linux, Mac e Windows 
Possui ventilador interno, que oferece alta 
dissipação do calor gerado pelo HD 
Alimentação por adaptador bivolt 
Tensão de entrada: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz 
Tensão de saída: DC 12V 2ª 

03 05 R$ 70,00 

30 
 

Mouse USB 
Características  
Tipo: Fio 
Dispositivo: Padrão 
Conexão: USB 
Resolução: 500 DPI 
Scroll: Sim 
Botões 3 

2 10 
 

R$ 15,00 

31 Mouse PS2 
Caracteristicas 
Tipo: Wireless 
Dispositivo: Padrão 
Conexão: PS2 
Resolução: 1600 DPI 
Scroll: Sim 
Botões 3 

2 10 R$ 15,00 

32 Mouse Pad 
Descrição 
Apoio em Gel, que proporciona maior 
conforto. 
Previne lesão por esforço repetitivo (LER) 
Posiciona o punho na altura ideal para 
evitar lesões 
Tamanho: Grande 
Material: Tecido 
Cor: Preto 

10 20 R$ 10,00 

33 Teclado USB 
Caracteristicas  

2 10 R$ 25,00 



Conexão: USB 
Padrão ABNT II 

34 Teclado PS2 
Caracteristicas  
Conexão: PS2 
Padrão ABNT II 

2 10 R$ 20,00 

35 Placa de rede 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Possui uma porta RJ-45 10/100/1000Mbps, 
com negociação automática de velocidade 
Porta Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps 
Barramento PCI 32 bits 
Compatível com Windows® e Linux® 
LED indicativo de conexão 
Chipset Realtek® 
Padrões: IEEE 802.3x Full Duplex and Flow 
Control / IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 
802.3u 100Base-TX 
Protocolo: CSMA/CD 
Cabeamento Suportado: 10Base-T: UTP 
categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) / 
100Base-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e 
(máximo 100m) / EIA/TIA-568 100Ù STP 
(máximo 100m) 
Quantidade de Portas: 1 porta RJ-45 
10/100/1000 Mbps com negociação 
automática de velocidade 
Conformidade: FCC, CE, RoHS 
Tamanho: Placa padrão PCI com 122 x 37 
mm 
Características de ambiente: Temperatura 
de Operação: 0 C~40 C (32 F~104 F) / 
Temperatura de Armazenamento: -40 C~70 
C (-40 F~158 F) / Umidade de Operação: 
10%~90% / Umidade de Armazenamento: 
5%~95% 
LED indicação: Link/Atividade da porta 
Tipo de barramento: PCI revisão 2.1 ou 2.2 
/ 32 bits - 33MHz 
 IRQ e endereço de I/O: Atribuídos 
automaticamente pelo BIOS do 
microcomputador 
Sistemas suportados: Microsoft Windows 
98SE/ME/2000/2003/XP/Vista / Linux 
baseados em kernel 2.4 ou superior. 

05 10 R$ 30,00 

36 Gravador DVD externo 
Gravação de Mídias: CD-R, CD- 

01 10 R$ 100,00 



RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-
RAM, DVD-RW 
Leitura de Mídias: CD ROM, CD-R, CD-
RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-
RAM, DVD-RW 
Velocidade Máxima de Gravação: 24x  
Características   
Conexões: USB 2.0  
Buffer 2 MB  

37 Monitor de vídeo LED com tela de 18,5” 
polegadas 
Tela do tipo Matriz Ativa – TFT LED 
Widescreen; 
Dot pitch de 0.300 mm; 
Ângulos de visão típicos: 160 graus 
(vertical) e 170 graus (horizontal); 
Brilho de 250 cd/m²; 
Contraste de 1000:1; 
Tempo de resposta típico: 5ms; 
Resolução gráfica máxima de 1360 x 768 à 
60 Hz;  
Com cabo de conexão, Conector DB 15; 
Controle Digital com visualização de ajustes 
n a tela: Liga-Desliga; Brilho; Contraste; 
Posicionamento Vertical e Horizontal; Botão 
auto-ajuste; 

01 10 300,00 

38 Aspirador e Jateador de Ar 
Potência e bicos especialmente 
desenvolvidos para informática. Secagem 
de peças e partes na função jateamento. 
Remoção de pó, cavacos, limalhas, etc. 
Tensão de alimentação: 220V. Consumo de 
corrente máxima:1ª. Potência nominal 100W 

01 01 150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregão Presencial n° 013/2013 para Registro de Preços 

O MUNICÍPIO DE IVOTI, instituição de direito público, inscrita no CGC sob o nº 
88.254.909/0001-17, com sede na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro no Município 
de Ivoti, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal ..........................., 
CPF............... RG................, no uso das atribuições que lhe confere  a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e  conforme Decreto Municipal nº 59/2013. 

Resolve: 

Registrar os preços para aquisição de equipamentos de informática, eletroportáteis e 
materiais a seguir relacionados, proveniente da sessão pública pregão presencial para 
registro de preços n.º 013/2013, sucedido em  04.07.2013, às 09:00. 
 
1. DO FUNDAMENTO LEGAL 
A presente Ata decorre da Homologação do Sr. Prefeito Municipal acima 
denominado, constantes nos autos do processo acima citado, na forma do Decreto 
Municipal nº 059, de 17 de maio de 2013,  Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as 
alterações promovidas, no que couber).  

2. DOS CONTEMPLADOS EM 1º LUGAR 
Fornecedores      CNPJ   Item 
 Valor R$ 
Interessado vencedor     xxxxxxxx  xxxxxx
  xxxxxxx 
Interessado vencedor     xxxxxxxx  xxxxxx
  xxxxxxx 
 
 
3. DO OBJETO 
Constitui objeto da presente Ata o registro de preços para aquisição de equipamentos 
de informática, eletroportáteis e materiais mediante as condições estabelecidas no 
Edital Pregão Presencial n°013/2013.  
Item Descrição do Objeto Quantia Empresa Valor unitário Valor total 
      
      
      
      

 
Fica expressa que todas as despesas geradas serão de inteira responsabilidade do 
fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas. 
 



4. DO PREÇO 
O preço deverá ser fixo, conforme valor estipulado na Proposta inclusa na 
CLÁUSULA ACIMA.  
Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de 
mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e 
ferramental de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada neste Edital. 

 
5. DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar o 
realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal á Diretoria de 
Compras e Licitações, desde que acompanhada de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época. 
O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 
O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o que segue: 
Processo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ivoti e 
encaminhamento ao Setor de Compras e Licitações, com todos os documentos de que 
trata o item acima. 
Independentemente do disposto no Cláusula 5, a Administração poderá, na vigência 
do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do 
beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial de Ivoti. 

 
6. DOS PRAZOS 
O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado 
da assinatura da presente ata. 
O prazo da entrega do produto deverá ser até 15 (quinze) dias após a entrega na nota 
de empenho. Em cada fornecimento, o prazo de entrega do PRODUTO deverá estar 
em conformidade com o disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, do edital.  

 
7. DOS PAGAMENTOS 
O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto 
e sua conseqüente aceitação. 
Os valores somente serão liberados mediante a apresentação das notas fiscais, 
devidamente assinadas pelo responsável pelo recebimento do objeto, e com a 
observância do estipulado no art. 5° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
O local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, no horário de 
expediente. 



A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Faturas 
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 

 
8. DA CONTRATAÇÃO 
Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, 
desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não 
possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, 
observadas as condições do Edital e o preço registrado. 
Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela Setor de Licitações do 
Município. 

 
9.  DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 
O objeto deverá ser entregue até 15 (quinze) dias após a entrega da nota de empenho.  
O material deverá ser entregue na embalagem original. 
Caso o PRODUTO não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem 
anterior, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de até 02 dias 
úteis, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal 59/2013, na Lei 
Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 
O produto deverá estar de acordo com o especificado no edital, cabendo ao 
fornecedor substituir os produtos caso estejam danificados, por outro, com a mesma 
descrição, porém em bom estado de conservação, qualidade adequada e dentro do 
prazo de validade. 
 
10. DAS PENALIDADES 
A recusa injustificada das empresas, com propostas classificadas na licitação e 
indicadas para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro de 
Preços, sob pena de decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe 
cominada uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da 
penalidade preconizada pelo inciso III do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 
Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao contratado serão 
aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, isoladas ou 
cumulativamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, é 
estabelecido que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
atualizado dos itens ganhos, em caso de infração contratual, e, a 10% (dez por cento) 
sobre o valor global atualizado dos itens ganhos, em caso de rescisão contratual por 
inadimplemento absoluto, sem prejuízo das demais sanções elencadas pela citada Lei 
Federal nº 8.666/93. 
Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito a 
multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da 
Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo 
cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias; 
Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, 
será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado 
multa de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da 
contratação; 



A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor 
contratado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, 
na forma da Lei. 
As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 
administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
posteriores.  
Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Administração por eventuais perdas e 
danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e 
seus prepostos. 

 
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no 
prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes 
hipóteses: 
Pelo MUNICÍPIO, quando: 
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 
b) o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da 
justificativa pela Administração; 
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 
do registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
Pelo FORNECEDOR, quando: 
a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços. 
b) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 
órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, poderá ser no 
prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação que deverá ser 
feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 
d) No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou 
inacessível, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do 
Município, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 
quinto dia útil, contado da publicação. 
e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 
desobriga do fornecimento dos PRODUTOS, até a decisão final do órgão 
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e 
na Cláusula Oitava, desta Ata, caso não aceitas as razões da pedido. 
f) Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para 
aquisição dos PRODUTOS constantes do registro de preços. 



13. DAS RESPONSABILIDADES   
O Fornecedor terá o prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, 
para substituir o produto com o problema solucionado, ou fornecer outro em perfeito 
estado. 
O fornecimento dos produtos inclui a entrega, carga e descarga dos materiais, com 
mão de obra compatível sob responsabilidade do fornecedor, bem como as demais 
despesas decorrentes como custos com tributos, encargos financeiros, entre outros 
que vierem a existir. 

 
14. DA AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM PREÇOS 
REGISTRADOS 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal ou a quem delegar competência.  

 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integra esta Ata, a proposta da empresa classificada em 1º lugar, nos itens 
relacionados NA CLÁUSULA 3. 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 059/2013 e demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 
 
16. DO FORO 
Para dirimir eventuais dúvidas suscitadas pelos termos do presente instrumento, fica 
eleito o Foro da Comarca de Ivoti – RS. 
 
 
 

Ivoti, …....de..............2013  
 
 
                           
________________________________     _______________________________ 
  p/Contratante  da licitação                                   p/Presidente Comissão da licitação 
 
 
 
Empresas: 
 
________________________________ 
 
 
                                                 
 

 
ANEXO III 

 
REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 



Conforme Cláusula 15, do Edital e Ata de Registro de Preços (Anexo II), eventuais 
solicitações de realinhamento dos preços devem seguir o procedimento. 
 
   1. Justificar o pedido de realinhamento (explicando quais as 
circunstâncias de mercado, enfim qual o problema que ocasionou o aumento ou 
diminuição dos preços). 
   2. Juntar fotocópias de Notas Fiscais, tabelas de preços de 
fabricantes, lista de preços, de matérias-primas e/ou comprovantes que comprovem 
o alegado na justificativa. 
   3. Ingressar no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Ivoti, sito na Av. Presidente Lucena, nº3527, Centro, Ivoti/RS. 
    4. Dirigir o pedido de realinhamento dos preços ao Setor de 
Licitações - Secretaria de Fazendo e Planejamento. 
    5. As empresas detentoras do 1º, 2º e 3º lugar, podem ser 
chamadas a contratar, nesta ordem, daí a importância de ingresso no Protocolo da 
Prefeitura Municipal, tão logo ocorra alteração dos custos que justifique o 
realinhamento de preços, para evitar estorno de empenhos e atrasos nas entregas 
bem como outros transtornos. 
   6. O pedido de realinhamento dos preços será calculado pelos 
praticados no mercado. Poderá acarretar pesquisa de preços, junto aos demais 
fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem 
classificatória de fornecedor, devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor 
preço. A preferência na revisão dos preços, em igualdade de condições, será ao 
detentor do Registro de Preços. 
   7. Os pedidos de realinhamento dos preços, se necessário tal 
equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 dias entre um e 
outro eventual pedido, devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze 
dias do mês subseqüente ao bimestre citado. 
 

 

___________________________________________ 

 Assinatura do Representante Legal 
(identificar assinatura) 

 
 
    


