
 

 

 
PROCESSO Nº 010/2021 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 05/2021 – FORMA: ELETRÔNICO 

 
LICITAÇÃO TIPO REGISTRO DE PREÇOS. 
EXCLUSIVA ME/EPP 
 
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE VITORINO – PR, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor 
Preço, em regime de contratação de menor valor por item; julgamento pelo valor 
unitário, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme 
descrição completa, contida no Anexo 1 do edital. 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1607/2006 de 10 de março de 
2006 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, com as alterações posteriores, Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar  nº 147 de 07 
de agosto de 2014. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00  min. do dia 28/03/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h00min. às 09:00 horas  do dia 29/03/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 29/03/2021 
 
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações” 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme descrito no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 
 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 - Descrição do Objeto – Termo de Referência 

ANEXO 02 - Minuta do Contrato 

ANEXO 03 - Exigências para Habilitação 

ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 05 - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação 

ANEXO 06 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 

empresa 

ANEXO 07 - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 08 - Procuração nomeando representante Legal 

ANEXO 09 - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 

http://www.bll.org.br/


 

 

ANEXO 10 - Ficha técnica descritiva 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil.  

 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de VITORINO-PR, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil (http://bllcompras.org.br/) 
 
1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto na LC 123/2006, 
alterados pela LC 147/2014, e Lei Complementar Municipal nº 11/2015, atendendo o 
direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate 
quando verificado ao final da disputa de preços. 
 
2 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e 
horário para início da disputa. 
 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no Brasil, que seja especializada no objeto desta licitação e 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos; 
 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil; 
 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas; 
 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente, ou não se 
enquadrar nos regimes tributários referidos no item 3.2. 
 
3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente 
ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil, telefone: (041) 3149-7300 / 3042-9909, até horário fixado neste Edital para 
apresentação da proposta e início do pregão. 
 
3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido 
acompanhado dos seguintes documentos: 



 

 

 

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), 

declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes 

específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do 

ANEXO 08. 

 

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da 

licitação em conformidade com o ANEXO 10; e 

 

c) inserção no sistema do valor inicial unitário e total de cada lote e a respectiva 

marca e modelo do produto (digitando “produto sem marca” quando for o caso, ex. 

serviços). 
 
3.7  O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que 
pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da 
Lei nº 10.520/2002. 
 
3.8 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar 
no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo 
do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade 
do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006, LC 147/2014.  

 
3.9 As empresas locais terão direito aos benefícios previstos na LC 
147/2014. 
 

4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME. 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 
que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 
 a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
 b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
 c) abrir as propostas de preços; 
 d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
 e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 
 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 



 

 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através 
do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no sistema de compras do site: http://bllcompras.org.br/ 
 
4.3  A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora 
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 
 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
            PARTICIPAÇÃO 
4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora 
de mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
  
4.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
da desconexão do seu representante; 
 
4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida pelo número (41) 3149-7300, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. 

mailto:contato@bll.org.br


 

 

 
 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
 
4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor; 
 
4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer 
lance válido para o lote; 
 
4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
4.15   Não    será   aceita    ficha técnica  com  valores  superiores ao máximo 
fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE CADA LOTE). 
O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante; 
 
4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com 
valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da 
disputa de lances; 
 
4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor 
dos lances aos demais participantes; 
 
4.18  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-
mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
 
4.20   A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 
intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances no; (FECHAMENTO RANDÔMICO), sendo possível a 
proponente efetuar seus ultimo lance no (FECHADO); sistema de disputa 
(ABERTO/FECHADO). 



 

 

 
4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última 
hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

 
4.21  Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente 
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de 
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha 
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 
decidir sobre sua aceitação; 
 
4.22    O  sistema   informará   a proposta de menor  preço (ou melhor proposta) 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
4.23     Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos,  
4, 5, 6 e 7 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar 
também o Anexo 9), da Empresa detentora da melhor oferta, deverão ser 
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta 
de preços COM OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS FINAIS DE CADA LOTE, 
para a Prefeitura de VITORINO, localizada na  Rua barão de Capanema, 134 – CEP 
85.520-000, Caixa Postal nº 21 – VITORINO – PR. Fone (46) 3227-1222. Responsável 
pelo recebimento: Fernando Sinhorini (Pregoeiro). O não cumprimento do referido 
prazo acarretará a desclassificação da proposta, passando-se assim, para a 
segunda colocada.  
 
4.24  Encerrada a etapa de disputa de lances será aberto o período de interposição de 
recursos que terá duração de 15 (quinze) minutos. (Não serão aceitos recursos não 
manifestados no canal de chat do sistema dentro do prazo estabelecido). 
 
4.25   O  não cumprimento  do envio dos  documentos de habilitação dentro do prazo 
acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, 
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente; 
 
4.26  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o 
participante para que seja obtido preço melhor; 
 
4.27    Caso não  sejam  apresentado lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 
 



 

 

4.28  Constatando o atendimento  das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
  
5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 

5.1.1 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, serem informado no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E REFERÊNCIAS, conforme o caso, dos 
produtos apresentados e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não 
inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos 
produtos neste campo implicarão na desclassificação da Empresa, face à ausência de 
informação suficiente para classificação da proposta; 
 
5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no 

ANEXO 01; 
 
5.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da sessão pública do Pregão; 

 
5.4 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse 
regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante 
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência 
para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006, alterada 
pela LC 147/14; 

 
6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
6.1 A Empresa vencedora, deverá enviar em até cinco dias úteis, a documentação 
referente a habilitação e demais anexos, juntamente com  a Proposta de Preços 
escrita, com os valores unitários e totais oferecidos para cada lote, após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo 
estipulado no item 4.23, deste Edital; 
 
6.2  Na proposta escrita, deverá conter: 

a) Os valores dos impostos e fretes já deverão estar computados no valor do 
produto ou                                        destacados; 

 
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da abertura das propostas virtuais; 
 

c) Especificação completa com a marca e os modelos dos produtos oferecidos 
(quando for o caso), com informações técnicas que possibilitem a sua completa 



 

 

avaliação, conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; (anexar junto a proposta 
prospectos do itens vencedores). 

 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 
6.3 Atendidos todos os  requisitos,  será(ão)  considerada(s)  vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que oferecer(em) o MENOR PREÇO, NO REGIME DE CONTRATAÇÃO 
PELO MENOR VALOR POR ITEM; 
 
6.4 Os preços unitários cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais 
despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
 
6.5 Serão desclassificadas  as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 
da legislação em vigor; 
 
6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

6.6.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores 
unitários; 

 
6.6.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) 

insuficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 
 

6.6.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão 
do Pregoeiro; 

 
6.6.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 
 
7 GARANTIA 
7.1  A Empresa vencedora deverá entregar os produtos com os prazos de validade de 
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da nota fiscal de venda.  
 
8 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, VALOR UNITÁRIO 
POR ITEM, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas 
neste Edital; 
 
8.2 Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela LC147/14, serão observados os seguintes procedimentos: 
 
8.3 Encerrada a fase de lances, para aqueles itens de participação aberta a todas 
as empresas, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco 
por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

 



 

 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será 
convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico 
para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta 
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 

 
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou  

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.3, 
o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na 
alínea “a”.  
 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada, na forma da alínea “a’” anterior, serão convocadas as 
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
8.3.1 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.3, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 
8.4 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 
unitário, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública 
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor; 
 
8.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital; 
 
8.6 Para os itens de participação exclusiva à Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, o Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de 
menor valor unitário, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
8.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital; 
 
8.8       Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o 
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

 
8.9       Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 



 

 

 
9. HABILITAÇÃO 
9.1      Conforme ANEXO 03  
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
10.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 
horas.  
 
10.1.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente; 
 
10.1.4  As dúvidas a serem dirimidas por telefone ou e-mail, terão o caráter 
estritamente informal. 
 
10.2 Terminada a fase de disputa de lances será aberto o prazo de 15 minutos para 
interposição de recursos. (Não serão aceitos recursos não manifestados no canal de 
chat do sistema dentro do prazo estabelecido). Manifestada a interposição recursal, 
fica intimada a licitante, para que no prazo máximo de três dias, conforme Art. 26 do 
Decreto 5450 de 31 de maio de 2005, que proceda o envio dos documentos originais 
da fundamentação das razões recursais e os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, ficando suspensa a seção para análise dos 
recursos. 
 
10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a 
licitação importará a preclusão do direito de recurso; 
 
10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 
proponente; 
 
10.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
 
10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.7   Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá 
ser encaminhada para a Prefeitura de VITORINO-PR,, no endereço:  Rua Barão de 
Capanema, 134 – Centro – VITORINO-PR – CEP 85.520-000, Gerencia de  
Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as 
razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada 
no processo. Junto com este documento original, deverá ser enviado também 
uma cópia por e-mail licita@vitorino.pr.gov.br para que seja possível a 

mailto:licita@chopinzinho.pr.gov.br


 

 

publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este, 
obedecidos os prazos estabelecidos no Item 10.2 deste Edital. 
 
11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as 
seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 
responsabilidades civil e criminal: 

 a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 
de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 

  b) Até 10% (dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
 
11.2.  Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua 
proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

 
11.3.   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê   defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 
12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de 
VITORINO-PR, firmará Contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR 
visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta Anexo 02 que 
integra este Edital. 
 
12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a 
partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura 
de VITORINO-PR, sito a Rua Barão de Capanema, 134 - centro– VITORINO – 
Paraná, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pelo Município de VITORINO-PR. 
 



 

 

12.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do 
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 
previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, 
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação 
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para 
celebração do Contrato. 
 
13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO. 
13.1  Após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá entregar os produtos na 
sede das Secretarias Municipais Solicitantes, VITORINO-PR, com frete por conta da 
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo que ao contratado desta licitação 
cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as 
especificações, condições e obrigações previstas. 
13.3 O recebimento dos veículos será feito pela Comissão de Recebimento de Bens, 
que fará a conferência dos itens entregues de acordo com os termos do Edital. 
  
14.       PAGAMENTO 
14.1    O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante liberação dos 
recursos, analise e aprovação dos materiais/objetos/produtos pela gerencia de TI 
(emissão de laudo de analise e aprovação). 

 
14.2 Dotações Orçamentárias:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.007.4490.52 1000 54/2021 MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA 
2.019.4490.52 1494 146/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.043.4490.52 1107 191/2021 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 
2.032.4490.52 1795 380/2021 MANTER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
2.051.4490.52 1900 382/2021 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 
2.027.4490.52 1033 393/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.045.4490.52 1000 200/2021 MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
6.049.4490.52 1000 278/2021 PLANO DE ATENDIMENTO PROTETIVO E 

SOCIOEDUCATIVO 
2.027.4490.52 7002 373/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.057.4490.52 7004 123/2021 RECURSO ESTADUAL CUSTEIO SUS 
2.042.4490.52 1104 207/2021 MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL 
6.015.4490.52 1000 258/2021 MANTER O CONSELHO TUTELAR 
6.047.4490.52 1879 388/2021 MANTER CONSELHO MUNICIPAL DA 

CRIANÇA - CMDCA 
2.027.4490.52 7001 372/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.002.4490.52 1000 20/2021 Manutenção do Gabinete do Prefeito 
2.019.4490.52 1497 147/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.027.4490.52 1500 371/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
6.015.4490.52 1879 383/2021 MANTER O CONSELHO TUTELAR 
2.045.4490.52 1105 400/2021 MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
2.006.4490.52 1000 41/2021 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
2.006.4490.52 1501 42/2021 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
2.055.4490.52 1494 112/2021 AÇOES PROGRAMAS FEDERAIS PAB, SB, 

NASF, PMAQ 
2.032.4490.52 1000 248/2021 MANTER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
6.016.4490.52 1000 264/2021 CRIANÇA E ADOLESCENTE 
2.027.4490.52 1303 101/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 



 

 

DE SAÚDE 
2.030.4490.52 1934 297/2021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VINCULO 
2.008.4490.52 1000 317/2021 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.027.4490.52 1304 370/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.027.4490.52 7004 374/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.043.4490.52 1103 190/2021 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 
2.001.4490.52 1000 12/2021 MANTER A CAMARA MUNCIPAL 
2.019.4490.52 1000 145/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.032.4490.52 1920 392/2021 MANTER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
2.020.4490.52 1497 164/2021 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
2.029.4490.52 1940 291/2021 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
2.010.4490.52 1000 340/2021 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.014.4490.52 1000 355/2021 MANTER MEIO AMBIENTE 

 
15        REAJUSTAMENTO 

Não haverá reajustes de preços. 
 
16 Da Fraude e da Corrupção  
16.1 os licitantes devem observar e o contratado  deve fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados,se admita subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos deste, definem-se as seguintes praticas. 

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 
no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) Pratica fraudulenta: falsificação ou omissão dos fatos com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
propostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente as 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) Pratica obstrutiva: destruir falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeção 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismos financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de pratica prevista deste edital, atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

16.2 na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante aditamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física inclusive declarando-a inelegível 
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financeiros 
pelo mecanismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de agente, em praticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiando pelo organismo. 



 

 

16.3 Considerando os propósitos, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação deverá concordar e autorizar que na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante aditamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele indicadas posam inspecionar o local de execução do contrato e 
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 

 
17 DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1   O Município de VITORINO-PR poderá revogar a  presente  licitação  no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. O Município de VITORINO – PR, poderá, ainda, prorrogar, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
17.2   O proponente  é  responsável   pela  fidelidade e  legitimidade    das  
Informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 
17.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo; 
 
17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 
17.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta; 
 
17.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
 
17.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 
 
17.9   A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital; 
 
17.10  Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil  qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação 



 

 

à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 
 
17.11  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o de VITORINO/PR, considerado aquele a que está vinculado o 
Pregoeiro;  
 
17.12   O  Pregoeiro  e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 
8hs30min às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço: 
Rua Barão de Capanema, 134, Centro – VITORINO, Paraná, para melhores 
esclarecimentos; 
 
17.13  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora 
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  
 
17.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
17.15  O valor máximo estimado para este Pregão é ESTABELECIDO NO ANEXO I, 
correspondente ao valor dos lotes que compõem o objeto deste; 
 
17.16. Dúvidas e questionamentos sobre o edital feitas via e-mail e telefone, terão 
caráter meramente informativo; 
 
17.17  Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente. 

VITORINO, 12/03/2021 
                                   
   
 

 
FERNANDO SINHORINI 

Pregoeiro 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
1- OBJETO 
 
O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS., conforme especificações constantes no Edital e neste Termo de 
Referência. 
 
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o 
objeto descritas no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, 
prevalecerão as últimas. 

 
2- ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS: 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 

1 Placa base que suporte no mínimo processadores 8º e 
9º Geração de processadores com socket LGA 1151 - 
Suporta CPU de até 95W - Tecnologia Turbo Boost 2.0 
- Memória DDR-4 2133/2400/2666 - Capacidade de 
memória do sistema: 32GB - Tecnologia de Vídeo HD 
Gráficos UHD DirectX 12 - Suporta Tecnologia no 
mínimo HDMI 1.4 - 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz - 
Suporta D-Sub com resolução máxima de 1920x1200 
@ 60Hz - Áudio HD 7.1 Canais (Codec de Áudio 
Realtek ALC887) - Rede PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 
Mb/s - Armazenamento4 x Conectores SATA3 6.0 Gb/s 
- suportando NCQ, AHCI e Hot Plug Painel Traseiro - 1 
x Porta de Mouse - 1 Teclado PS/2 - 1 x Porta D-Sub- 1 
x Porta HDMI - 4 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção 
Contra ESD) - 2 x USB 3.2 Gen - 1 Ports (Suporta 
Proteção Contra ESD) 1 x Porta de Rede RJ-45 com 
Conectores de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-
Falante Frontal / Microfone 

UN 40,00  988,33  39533,20 

2 Processador no mínimo 9ª geração Socket LGA 1151 
Litografia: 14 nm - Núcleos:6 - Threads: 6- Frequência 
base do processador: 3,70 GHz - Frequência máxima 
do turbo compressor:4.60- Cache: 9 MB - TDP: 95 W- 
Gráficos de processador: Gráficos UHD 630 - 
Frequência básica de gráficos: 350 MHz. Com cooler e 
dissipador compatível incluso.Sugestão: Intel CORE I5-
9600K, Similar ou superior 

UN 10,00  2.688,33  26883,30 

3 Processador no mínimo 9ª geração Socket LGA 1151 
Litografia: 14 nm - Núcleos:6 - Threads: 6- Frequência 
base do processador: 2,90 GHz - Frequência máxima 
do turbo compressor: 4.10 GHZ - Cache: 9 MB - TDP: 
65 W- Gráficos de processador: Gráficos UHD Intel® 
630 Frequência da base gráfica 350 MHz. Com cooler 
e dissipador compatível incluso.Sugestão: Intel CORE 
I5-9400, Similar ou superior 

UN 30,00  2.136,66  64099,80 

4 Licença Original do Windows 10 Prof. 64 Bitts UN 40,00  280,00  11200,00 

5 Monitor Tamanho mínimo 18,5", Conexões mínimas: 1 
VGA, 1 HDMI, 1 alimentação, bivolt. Mínimo Resolução 
1366x768. Compatível com Windows e Linux. Caixa 
Deve incluir Monitor, Cabo de Força, Cabo VGA, 
Manual (CD), Certificado de Garantia, Base. 

UN 15,00  813,33  12199,95 

6 SSD 240 GB, CONEXÃO SATA 3.0, 6Gb/s, 
VELOCIDADE DE LEITURA, ATÉ 500Mb OU 
SUPERIOR 

UN 40,00  456,67  18266,80 

7 Memória DDR4 Mínimo 8gb, Frequência MÍNIMA 
2400GHZ. 

UN 40,00  518,67  20746,80 



 

 

8 Gabinete Painel Frontal com no mínimo 2 USB + Fonte 
ATX mínimo 200W Reais 20+4p, Bivolt (110/220v), 
mínimo 2 conexões sata. 

UN 40,00  445,00  17800,00 

9 Fonte ATX mínimo 200W Reais 20+4p, Bivolt 
(110/220v), mínimo 2 conexões sata.  

UN 15,00  137,67  2065,05 

10 Fonte ATX 500 Watts Reais - Características: PX500 
Especificações: - Voltagem com seleção manual: 110 / 
230V - Frequência: 50~60Hz - Refrigeração: Ventoinha 
120 mm - Comprimento dos cabos: 40 cm - Corrente 
de entrada: 8~6ª - Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-
15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5ª - Fonte de 
alimentação padrão ATX 12V 2.3 - Potência real 500 
Watts - Eficiência: +70% - MTBF de 100.000 horas 25o 
C - Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ 
OPP/ UVP - Baixo ruído acústico - Cabos com capa de 
proteção - Sistema de controle térmico de refrigeração 
- Normas técnicas IEC60950 (segurança 
elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética) - 
Chave Liga / Desliga - Tensão de Entrada: 115 ou 
230V Manual- Dimensões: 150 x 140 x 85 mm 
Conectores: - 01 conector ATX 20+4 pinos - 01 
conector ATX12V - 03 conectores SATA - 02 
conectores Molex: 4 pinos - 01 conector PCI-E 4 pinos. 

UN 5,00  471,67  2358,35 

11 TECLADO USB, C3 TECH ABNT2 PORTUGUES, COR 
PRETA, TECLAS COM IMPRSSÃO SEGURA E 
DESIGNER CONFORTAVEL PARA LONGAS 
JORNADAS DE TRABALHO. 

UN 25,00  93,00  2325,00 

12 MOUSE ÓPTICO USB 1000DPI MS27BK PRETO C3 
TECH PLUS  

UN 25,00  38,33  958,25 

13 CAIXAS DE SOM ACUSTICAS PARA COMPUTADOR 
NA COR PRETA, MARCA OEX 8 WTS COM BOTÃO 
DE REGULAGEM DE VOLUME INTEGRADO COM 
PADRÃO DE CONEXÃO NA PLACA MÃE USB E 
PINO DE AUDIO COMPATIVEL COM PLACA MÃE. 

UN 15,00  85,00  1275,00 

14 Placa de Vídeo Especificações Mínimas: Mecanismo 
Gráfico: - NV - GT- 730 - Clock base 700MHz - 
RAMDAC 400MHz Barramento: - PCI Express 2.0 
padrão - Suporte de perfil baixo incluído (1 slots x2) 
Memória: - Tipo: DDR5 - Capacidade: 2GB - Clock 
(efetivo) 900 (1800) MHz - Interface: 128 bits 
Resolução áxima: - D-Sub 2048 x 1536 - DVI 2560 x 
1600 Saídas: - 1x DVI - 1x VGA - 1x HDMI - Conteúdo 
da Embalagem: - Placa de Vídeo - Manual de 
Instalação - 2 suportes para Low Profile. Sugestão: GT 
730 DDR 5 

UN 10,00  813,33  8133,30 

15 Placa de Video com no mínimo estas Característica: 
Informações técnicas: Referência: GV-N105TD5-4GD - 
GTX 1050 TI GPU: GeForce GTX 1050 TI Capacidade: 
4GB; Tipo de memória: GDDR5 - Interface128 
bitsClock da memória7008MHz - Clock do processador 
de vídeo: 1290MHz Barramento: PCI xpress 3.0 x16 
Resolução máxima : 7680x4320 Conexões- 1 Saída 
DVI-D - 1 Saída HDMI 2.0b - 1 Porta Display Port 1.4 
Suporte máximo de exibição: 3Recursos- Suporte para 
DirectX - Suporte para OpenGLCorPretoPeso 
aproximado Sugestão: GTX 1050TI DDR5 

UN 4,00  2.166,67  8666,68 

16 Access Point com no mínimo as especificações 
abaixo:- Compatível com Software de Gerenciamento 
existente;- Ambiente: Indoor- Alcance: 122m- 2.4GHz 
Velocidade: 450Mbps- 5GHz Velocidade: 1300Mbps- 
Mínimo conexões simultâneas: 120- PoE modo: 
802.3af PoE+ | 802.3at- Portas: 2 x Ethernet 
10/100/1000- 1 Porta USB 2.0- Certificações CE, FCC, 
IC.- Mínimo 3 Antenas internas de banda dupla, 2,4 
GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi.- Padrões Wi-Fi 802.11 a / b / 
g / n / r / k / v / AC.- Segurança sem fio: WEP, WPA-
PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES). 

UN 35,00  1.626,00  56910,00 



 

 

Mínimo 8 BSSID por rádio.INCLUSO: CAIXA 
ORIGINAL, MANUAL, FONTE POE, KITS PARA 
MONTAGEM E FIXAÇÃO DE TETO.SUGESTÃO: 
Access Point Ubiquiti UniFi, Indoor - UAP-AC-PRO, 
equivalente ou superior. 

17 Fonte POE 48V, 500Ma, BIVOLT 100-240V. UN 5,00  79,33  396,65 

18 Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações 
abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 5; - Cor da capa do 
cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - 
Ambiente de operação: Não agressivo; - 
Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio 
sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro 
nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta 
densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - 
Resistência de Isolamento: 100000 M?.km;- 
Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura 
de instalação: 0ºC a 40ºC. - Capa CM tem padrão de 
fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS 826,36 
11.569,04 Sugestão: Furukawa CAT5/100%COBRE, 
similar ou superior.  

UN 30,00  1.089,67  32690,10 

19 Pacote 100 Unidades de Conectores RJ45 CATe. - 
Categoria: 5e U/UTP;- Composto por apenas uma peça 
- não precisa de alinhador nem de separador;- Corpo 
em termoplástico de alto impacto não propagante à 
chama UL 94V-2;- Vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de 
níquel e 1,27 micrômetros de ouro;- Compatível com os 
padrões de montagem T568A e T568B;- Contatos 
adequados para condutores sólidos;- Produto deve 
atender políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS) 
Sugestão: Conector Rj45 Macho De Passagem Cat5Ez 
Furukawa, similar ou superior.  

UN 4,00  475,00  1900,00 

20 Mini de Rack Parede 12 U. MEDIDAS:- Altura mínima 
externa: 510mm- Largura mínima externa: 550mm -19'' 
Polegadas (Padrão de todos os equipamentos) .- 
Profundidade: 470mm- Suporte para até 50kg- Material 
soldado, Estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm; - 
Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 
de 0,75mm com fecho rápido e exaustão em forma de 
venezianas; - Visor em acrílico e fechadura cilíndrica 
com chaves- Teto com abertura para instalação de até 
2 microventiladores (cooler); - Planos de fixação frontal 
em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidade - 
Aberturas na parte inferior e superior para passagem 
de cabos- Acabamento com pintura eletrostática a pó 
texturizado.  

UN 10,00  1.141,67  11416,70 

21 Régua Para Rack 19 (Rack Servidor 19) 12 Tomadas 
10a IPEC RÉGUA PARA RACK HORIZONTAL 12T 
(10A) TOMADAS: 12 POSIÇÃO: DIAGONAL 
TOMADAS TIPO: 4mm/Plug padrão NBR 14.136 PINO: 
4mm/Plug padrão NBR 14.136 CABO: (bitola) 3 x 
0,75mm ESTRUTURA: Metálico PINTURA: Epoxi 
FUSIVEL: 12A FREQUENCIA: 50-60HZ-Detalhes do 
produto:- Bivolt 1270va (127v) | 2200va (220v) 
ALTU:4,5cm LARG:4,5cm COMP:48,3cm 
CABO:1,10mt  

UN 10,00  197,67  1976,70 

22 Switch Gigabit 48 portas Especificações Mínimas: 
Hardware:- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3x- Mídia de Rede: 10Base-T: UTP 
cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m)- 100Base-Tx: 
UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)- Quantidade 
de Ventoinhas: Sem Cooler- Fonte de Alimentação: 
100-240VAC, 50/60Hz- Consumo de Energia Máximo: 
9.9W (220V/50Hz)- Dimensões: 440 x 180 x 44 mm- 
Montagem: Rack Mountable- Max Power Consumption: 
9.9W(220V/50Hz)- Max Heat Dissipation: 33.78BTU/h 
Interface:- 48 Portas RJ45 10/100Mbps- Auto 

UN 9,00  5.083,33  45749,97 



 

 

Negociação / AUTO MDI / MDIX Desempenho:- 
Capacidade de Comutação: 9.6Gbps- Taxa de 
Encaminhamento de Pacotes: 7.14Mpps- Tabela de 
Endereços MAC: 8K- Tecnologia Green: Tecnologias 
energéticas eficientes e inovadoras economizam até 
50% de energia- Método de Transferência: Armazena e 
EncaminhaCertificação: FCC, CE, RoHS;Condições 
Ambientais:- Ambiente: Temperatura de Operação: 0ºC 
~ 40ºC (32ºF ~ 104ºF)- Temperatura de 
armazenamento: -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF) - 
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação- 
Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem 
condensaçãoCompatível com Sistemas: Windows XP, 
Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, 
UNIX, Linux.Conteúdo da Embalagem: Switch, Cabo 
de alimentação, Guia do Usuário, Kit de Montagem em 
Hack, Pezinho em Hack.Sugestão: Tp Link TL-SF1048, 
SIMILAR OU SUPERIOR.  

23 Switch Gigabit 24 portas Especificações 
Mínimas:Hardware: - Padrões e Protocolos: IEEE 
802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x- Interface: 24 portas 
RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / 
MDIX)- Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler- Fonte 
de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz- Consumo de 
Energia: Máximo: 3.53W (220V/50Hz) Mídia de Rede: 
10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), 
100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 
100m).Desempenho: Capacidade de Comutação: 
4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 
3.57Mpps Tabela de Endereços MAC: 8K Buffer de 
Memória: 2MB Tecnologia Green: Tecnologias 
energéticas eficientes e inovadoras economizam até 
75% de energia Método de Transferência: Armazena e 
Encaminha Recursos: Tecnologias energéticas 
eficientes e inovadoras que economizam até 75% de 
energia Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para 
modo Full Duplex e backpressure para o modo de Half 
Duplex Arquitetura de encaminhamento sem bloqueios 
que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade 
a cabo para uma vazão máxima Capacidade de 
comutação de 4,8 Gbps Esquema de comutação que 
armazena e encaminha Auto-MDI/MDIX elimina a 
necessidade de cabos cruzados Suporta auto-
aprendizagem de MAC address e seu auto-
envelhecimento Portas de Auto-negociação 
proporcionam uma integração inteligente entre os 
hardware 10Mbps, 100Mbps. Plug and Play simplifica a 
instalação. Certificação: FCC, CE, RoHS 
Compatibilidade com Sistemas: Microsoft Windows 8, 
7,Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux. 
Ambiente: - Temperatura de Operação: 0ºC ~ 40ºC 
(32ºF ~ 104ºF) - Temperatura de armazenamento: -
40ºC ~ 70 ? (-40º ~ 158ºF) - Umidade de Operação: 
10% ~ 90% sem condensação - Umidade de 
armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação 
Conteúdo da Embalagem: Switch, Cabo de 
alimentação, Guia do Usuário, Kit de Montagem em 
Rack.Sugestão: Tp Link TL-SF1024D, SIMILAR OU 
SUPERIOR. 

UN 5,00  721,67  3608,35 

24 Impressora Laser Multifuncional. Especificações 
Mínimas: - Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz 
- Modo de Economia de Toner - Capacidade de Saída 
do Papel: 150 folhas- Funções de Segurança: Active 
Directory, SecureFunctionLock, Bloqueio de Slot, 
Secure Print- Fonte de Alimentação: CA 110V 50 / 
60Hz- Certificação Energy Star- Tela LCD: 
Touchscreen Colorido de 3.7"Impressão:- Padrão de 

UN 6,00  5.133,33  30799,98 



 

 

Impressão Duplex (Frente e Verso)- Descrição de 
Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em 
uma única passagem- Resolução da Cópia (máxima 
em dpi): Até 1200 x 600 dpi- Cópias Múltiplas- Acesso 
Remoto- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos- 
Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia- 
Cópia Duplex (Frente e Verso)- Tempo de Impressão 
da Primeira Página: Menos de 8 segundos- Tempo da 
Primeira Impressão: Menos de 8 segundos- Tecnologia 
de Impressão: Laser Eletrofotográfico- Memória 
Padrão: 512 MB- Velocidade Maxima em Preto (ppm): 
Até 42 ppm (carta/A4)- Velocidade Máx. de Impressão 
em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4)- Resolução da 
Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi- 
Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi- 
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas- 
Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): 
Bandeja com capacidade até 250 folhas- Capacidade 
de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas- 
Bandeja Multiuso: 50 folhas- Capacidade de Impressão 
Duplex (Frente e Verso)- Interfaces Padrão: Ethernet 
Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade- Interface de Rede 
Embutida: Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade- 
Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, 
Mac OS, Linux- Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM 
Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 
1.0- Função de Impressão Segura- Ciclo de Trabalho 
Mensal Máx.: 50.000 páginas- Volume Máximo de Ciclo 
Mensal: 50.000 páginas- Volume de Impressão Mensal 
Recomendado: Até 3.500 páginas/mês- Aplicativo de 
Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0, Mopria, Cortado WorkplaceCópia:- 
Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi- 
Copia sem uso do PC- Capacidade Máx. do 
Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 
folhas- Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm 
(carta/A4)- Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm 
(carta/A4)- Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 
25 - 400% em incrementos de 1%- 
Redução/Ampliação: 25% ~ 400%- Função de Cópias 
Ordenadas- Agrupamento de Cópias (2 em 1): 
Ordenadas, N em 1- Tamanho do Vidro de 
Documentos: Ofício- Cópia Duplex (Frente e Verso)- 
Cópias de ID (Documentos de 
Identidade)Digitalização:- ADF- Drivers de digitalização 
incluídos: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE- Resolução 
de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 
dpi- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 
1200 dpi (do vidro de documentos)- Formatos 
(Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF 
seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-
page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, 
PNG- Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, E-
mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, 
SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-
mail1 , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para 
E-mail- Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, 
FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS - somente Windows), 
Servidor de E-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), 
Nuvem (Conexão da Web), Digitalização Fácil para E-
mail;- Digitalização Duplex (Frente e Verso)Manuseio 
do Papel:- Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35.6 cm 
(Ofício)Web Connect:- GOOGLE DRIVE / GOOGLE 
DRIVE para empresas- EVERNOTE / EVERNOTE 
negócios- ONEDRIVE / ONEDRIVE para empresas- 
ONENOTE- DROPBOX / DROPBOX para empresas- 
Google Apps for Business- BOX / BOX para empresas- 



 

 

FACEBOOK- FLICKR- Álbuns Web PICASA Conteúdo 
da Embalagem: Suprimento Preto Guia de 
Configuração Rápida Manual do Usuário CD-ROM 
Brother DCP-L5652DN, similar ou superior.  

25 Projetor com as configurações Mínimas: 
Especificações: - Dimensões:302 x 82 x 237 mm - 
Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - 
Temperatura de uso: 5°C a 35°C - Sistema de 
projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo 
de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto - LCD Screen: 
0,55 polegadas (D7) - Método de projeção: Matriz Ativa 
TFT de Polissilício - Número de pixel: 480.000 pixels 
(800 x 600) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz 
colorida: 3300 lumens - Brilho em branco - Saída de luz 
branca: 3300 lumens - Razão de aspecto: 4:3 - 
Resolução nativa: SVGA - Tipo de lâmpada: 210 W 
UHE - Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 
6.000 horas (Normal) - Correção de Keystone: 
Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30 - Razão de 
contraste: Até 15,000:1 - Reprodução de cor: Até 1 
bilhão de cores - Alto-falante: 2 W Mono - Ruído do 
ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho) 
Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-
sub15 - HDMI: x 1 - Vídeo RCA: x 1 - USB tipo A: x 1 
(Memória USB imagens / módulo wireless, atualização 
de Firmware) - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, 
atualização de Firmware) - Entrada de áudio RCA: x 1 
RCA (Branco x 1, Vermelho x 1) Energia: - Voltagem 
do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10% - 
Frequência nominal: 50/60 Hz - Consumo de energia: 
Normal: 296W, Eco: 211W, Stand-by: 2W, Energy 
Saving: 0.2W Conteúdo da embalagem: - Projetor - 
Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Bolsa de 
Transporte - Controle remoto com baterias - Manual - 
Guia Rápido - GarantiaSugestão: Epson 3300 Lumens, 
SVGA, S41+, Similar ou superior. 

UN 5,00  4.586,67  22933,35 

26 Suporte de teto projetor. Especificações- Suporte para 
projetores com 4 pontos de fixação - Feito em alumínio-
Capacidade de carga -15 Kg Itens Inclusos -Parafusos- 
Arruelas -Buchas-Chaveallen 

UN 10,00  366,67  3666,70 

27 Cabo HDMI caixa com 20 Metros; UN 10,00  236,33  2363,30 

28 TV 65 Polegadas com no Mínimo estas 
Especificações:- Polegadas: 65"- Resolução: 4K- 
Tecnologia: LED- Recursos: PQI 2100 - HDR Premium 
- HRD 10+ - Wi-Fi Direct-Smart;- Frequência: 60Hz;- 
Conectividade- Wi-Fi - Bluetooth.- Conexões: 3 HDMI - 
2 USB - 1 Entrada composto (AV) - Ethernet (LAN) - 1 
Saída de Áudio Digital Óptica - 1 Entrada de 
RF.Processador mínimo: Crystal UHD;Controle 
remotoControle Remoto ÚnicoModogameSim - Tela 
Resolução Mínima (Pixels): 3840x2160 Som - 
MuteSimFunçõesClosedcaption Sim - SleeptimerSim - 
PésSim - EnergiaVoltagem BivoltCor da basePretoCor 
da bordaPretoPadrão de 
furaçãoVesaINMETRO005993/2017Peso aproximado 
Peso do produto com embalagem 28,6kgDimensões do 
produto com embalagem Largura160,6cm Altura 
96,3cm Profundidade18,4cmGarantiaPrazo de 
Garantia01 ano. Sugestão: Smart TV Crystal UHD 4K 
LED 65" Samsung - 65TU8000 Wi-Fi Bluetooth HDR 3 
HDMI 2 US similar ou superior. 

UN 1,00  7.100,00  7100,00 

29 Cooler para CPU Sem Led Dimensões: 80x80x25; 
Tensão: 12 VDC; Consumo: 12 VDC; Corrente: 90mA; 
Fluxo de ar: 43,2 CFM Rotação: 2200 R.P.M. + 10%; 
Nivel de Ruido: 25,4 dBA; Tipo de Rolamento: FDB 
(FluidDynamicBearing)/Sleeve; Vida Util: 30,0,0, HRS; 
Conector: 3 pinos / Molex 4 pinos. Dimensões: Altura: 

UN 20,00  51,67  1033,40 



 

 

2,40 cm Largura: 8,00 cm Comprimento: 8,00 cmPeso: 
63,00 g 

30 Patch Cord cat6 RJ45 UN 15,00  48,33  724,95 

31 Alicate de Grimpar RJ45 UN 1,00  155,00  155,00 

32 Testador Cabo de Rede RJ45/RJ11 UN 1,00  71,67  71,67 

33 Webcam com as seguintes configurações mínimas:- 
Streaming e gravação de vídeos: 1080p30fps | 
720p60fps |720p30fps. - Chamadas de vídeo: Full HD 
1080p na última versão do Skype ou em 720p em 
outros clientes suportados - Compressão H.264 ;- 
Lentes Full HD Glass (F=2.8) com autofoco de 20 
passos ;- Campo de visão horizontal de 78°; - 
Microfone dual estéreo com cancelamento de ruído 
automático ; - Correção automática de pouca luz - 
Dimensões: 95 x 24 x 29mm | 162g - Cabo USB de 
1,82m (6ft) ;Sugestão: Webcam Logitech C922 Pro, 
similar ou superior. 

UN 1,00  1.116,67  1116,67 

34 Interface De Áudio com as seguintes configurações 
mínimas: - Interface de áudio USB 2x2 para microfones 
e instrumentos - Compatível com PC ou MAC - sem a 
necessidade de instalação de drivers ou qualquer 
configuração extra- Saída de fones de ouvido com 
controle de nível que permite monitorar a entrada e 
saída de áudio- Resolução: 48 kHz para a qualidade de 
áudio profissional- Saída de fones com controle de 
nível e ouça o monitor instantaneamente- Software 
para edição e gravação de áudio disponível para 
download no site behringer.com- Gravação e 
reprodução de instrumentos e locução em Home Studio 
e software gratuito de áudio e mais 150 instrumentos 
VST / efeito plug-ins para download -Sugestão: 
Behringer Umc202 Hd, similar ou superior.  

UN 1,00  2.171,67  2171,67 

35 Fone de ouvido modelo headphone, com as seguintes 
configurações mínimas:- Sistema: Dinâmico;- Design: 
Closed-Back;- Reposta de Frequência (Hz): 12 a 
28.000;- Rendimento (dB SPL/V): 125;- Impedância 
Nomeinal: 32 OHMS;- Cabo: 1,5metros- Plugue 
Conector: 3,5mm Estéreo(p2);Sugestão: Fone Akg 
K414, Similar ou superior. 

UN 1,00  391,67  391,67 

36 Microfone Lapela Duplo Omidirecional com as seguinte 
configurações mínimas:-Faixa de Frequência: 65HZ 
~18KHZ; -Sensibilidade: -30Db +/- 3dB / 0dB =1V/Pa, 
1kHz;-Impedância de Saída: 1000 Ohm;-Conector: 
Plugue de ouro de 4 polos de 3,5mm - Sugestão: Boya 
By-m1dm Microfone De Lapela Omnidirecional Duplo, 
Similar ou Superior. 

UN 2,00  340,00  680,00 

37 Cabo xlr - macho x fêmea UN 2,00  48,33  96,66 

38 Adaptador p10 p2 UN 2,00  31,67  63,34 

39 FILTRO DE LINHA COM PADRÃO BR, MINIMO 6 
TOMADAS DE 3 PINOS 

UN 2,00  65,00  130,00 

40 Extensão eletrica com cinco metros de comprimento, 
com plugs macho/femea, cabos emcapados(capa 
externa) de 2,5mm  

UN 1,00  66,67  66,67 

41 Condenser de mesa: Características Mínimas:- 
Directividade:Direcional; - Polar Pattern:Cardióide;- 
Resposta de frequência: 60Hz-18000Hz;- Impedância 
de saída: 680 Ohms; - Sensibilidade: -46dB ±2dB;- 
Chave: Liga-Desliga;- Alimentação: 3V DC (1,5V AA x 
2);Sugestão: Microfone De Mesa Eletreto Condensador 
Com Phantom Pro7k Skp SIMILAR OU SUPERIOR. 

UN 2,00  520,00  1040,00 

42 Switch HDMI 1X3 - 3 entradas para 1 saida tem a 
função de comutação de imprensa e tem a função 
inteligente. a entrada 3 para 1 saida HDMI, interuptor 
de alta definição 4k, 2k, video e rota audio de audio 
digital a partir de qualquer uma das 3 fontes de unidade 
de exibição, tres entredas acomodam a conexão 

UN 7,00  98,33  688,31 



 

 

simultane de fontes de video de alta definição tais 
como HD player, etc..., a saida envia os siniais de alta 
definição para tela de alta definição como HDTV 

 Total 466.453,29  

 
3  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
Menor preço – Por item 
4 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
a)Efetuar o pagamento à CONTRATADA dos materiais objeto desta licitação 30 dias 
após entrega; 
b)Efetuar através da gerencia de TI analise/certificação e aprovação dos 
materiais/equipamentos/produtos. 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento, 
independente de transcrição; 
b) cumprir o prazo de entrega, que terá início em até 05 dias e será contado a partir da 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; 
c)efetuar as entregas nas quantidades solicitadas pela secretaria solicitante; 
d) anexar junto a proposta prospectos do itens vencedores (contendo todas as 
informações/descritivos/especificações dos itens). 
6 - LOCAL DA ENTREGA:  
Será na sede da Secretaria Municipal Solicitante. 
7- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O valor estimado, como preço máximo, está previsto no Orçamento do exercício 
financeiro de 2021 e da seguinte forma: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.007.4490.52 1000 54/2021 MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA 
2.019.4490.52 1494 146/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.043.4490.52 1107 191/2021 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 
2.032.4490.52 1795 380/2021 MANTER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
2.051.4490.52 1900 382/2021 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 
2.027.4490.52 1033 393/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.045.4490.52 1000 200/2021 MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
6.049.4490.52 1000 278/2021 PLANO DE ATENDIMENTO PROTETIVO E 

SOCIOEDUCATIVO 
2.027.4490.52 7002 373/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.057.4490.52 7004 123/2021 RECURSO ESTADUAL CUSTEIO SUS 
2.042.4490.52 1104 207/2021 MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL 
6.015.4490.52 1000 258/2021 MANTER O CONSELHO TUTELAR 
6.047.4490.52 1879 388/2021 MANTER CONSELHO MUNICIPAL DA 

CRIANÇA - CMDCA 
2.027.4490.52 7001 372/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.002.4490.52 1000 20/2021 Manutenção do Gabinete do Prefeito 
2.019.4490.52 1497 147/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.027.4490.52 1500 371/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
6.015.4490.52 1879 383/2021 MANTER O CONSELHO TUTELAR 
2.045.4490.52 1105 400/2021 MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
2.006.4490.52 1000 41/2021 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
2.006.4490.52 1501 42/2021 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
2.055.4490.52 1494 112/2021 AÇOES PROGRAMAS FEDERAIS PAB, SB, 

NASF, PMAQ 
2.032.4490.52 1000 248/2021 MANTER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 



 

 

6.016.4490.52 1000 264/2021 CRIANÇA E ADOLESCENTE 
2.027.4490.52 1303 101/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.030.4490.52 1934 297/2021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VINCULO 
2.008.4490.52 1000 317/2021 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.027.4490.52 1304 370/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.027.4490.52 7004 374/2021 MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS 

DE SAÚDE 
2.043.4490.52 1103 190/2021 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 
2.001.4490.52 1000 12/2021 MANTER A CAMARA MUNCIPAL 
2.019.4490.52 1000 145/2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.032.4490.52 1920 392/2021 MANTER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
2.020.4490.52 1497 164/2021 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
2.029.4490.52 1940 291/2021 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
2.010.4490.52 1000 340/2021 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.014.4490.52 1000 355/2021 MANTER MEIO AMBIENTE 

8- JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
a) No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar 
o menor preço por item. 
b)- Atendidas às condições de julgamento, à adjudicação será feita à licitante 
vencedora, tudo em conformidade com o previsto neste edital



 

 

 

ANEXO 02 – MINUTA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

                                  
 

Ata de Registro de Preços nº ----------------- 

Aos -----------------------, na sala de Reuniões, no Edifício  da Prefeitura Municipal de 

Vitorino, à Rua Barão de Capanema  n.º 134 em Vitorino – PR , compareceu o  senhor 

o Sr. ---------D, brasileiro,  empresário, casado, portador do CPF  ---------, domiciliado 

na --------------representante da empresa --, CNPJ N º --------, estabelecida ----------.  

Classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preço, que tem efeito 

de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta 

de preços, referente ao Edital de PREGÃO ELETRONICO n. º ------------ que tem por 

objeto a implantação de Registro de Preços para  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS , de acordo com a descrição constante no Anexo V, que faz 

parte deste edital, na proposta de preços e na ata de abertura e julgamento nº ------------ 

, referente ao edital de PREGÃO ELETRONICO Registro de Preços nº-----,. Nos 

valores conforme quadro abaixo: 

       

       

  

 

Da utilização do Registro de Preços: As Secretarias Municipais, atraves de seus 

gestores, ficarão responsáveis pelo uso e fiscalização dos materiais objeto desta 

licitação. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo 

período de 12 meses, sendo que as quantidades informadas no objeto desta licitação 

são estimativas, podendo a Prefeitura Municipal de Vitorino, adquirir mais ou menos 

do que o estimado no objeto desta licitação. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos 

produtos fornecidos serão efetuados, de acordo com a entrega dos produtos, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, com a devida autorização de compra (emitida pelo 

Departamento recebedor), aprovação da gerencia de TI; cujo pagamento dar-se-á em 

até ----------- úteis após o recebimento dos produtos. Da entrega: A entrega dos 

produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será 

formalizada através da Autorização de Compras ou Nota de Empenho, emitida pelo 

Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas; A 



 

 

contratada terá um prazo de 0---------- dias para efetuar a entrega dos produtos 

solicitados; Os produtos deverão ser entregues nos locais determinados na 

Autorização de Compra ou Nota de Empenho. Os Produtos: Os produtos deverão 

estar exatamente de acordo com a especificação do objeto no edital e a proposta 

vencedora emitida pelo fornecedor. Da Revisão do registro de Preços: O gestor 

responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar periódicamente os 

preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de 

fornecimento, podendo para tanto, valer-se de pesquisa de preço ou de processo 

disponível. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência do Registro de 

Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a 

recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto na alínea “d” do Artigo 

65 da Lei 8.666/93. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser 

cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado 

de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, 

devidamente comprovado; por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a 

empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou 

se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público.O 

cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 

processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade 

responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem 

de registro. Das Penalidades: Ao proponente que desistir da proposta protocolada ou 

se negar a assinar a Ata de Registro de Preços, ou que ainda não satisfizer os 

compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da proposta, 

que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; no caso do não cumprimento do 

prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente multa de mora 

equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do 

produto solicitado pelo Contratante na Autorização de Compras; limitada a 5% (cinco 

por cento) do valor total do produto requisitado; suspensão do direito de licitar pelo 

prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em 



 

 

razão da natureza da falta; a declaração de inidoneidade para licitar na Administração 

Municipal. Do Fiscal da Ata: Ficam designados os Chefes dos departamentos acima 

citados para desempenharem a atribuição de acompanhamento e fiscalização da Ata, 

a quem competirá à apuração de eventuais irregularidades, inadimplementos 

contratuais e demais ocorrências arroladas no art.78 e 88 da Lei n0 8.666/93. 

Obrigação da Contratada: A Contratada deverá manter as condições de habilitação 

exigidas na licitação durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. Da 

Vinculação: Esta Ata está vinculada ao Edital de Pregão Eletronico Registro de 

Preços n.º ----------- e à proposta do licitante vencedor. Os produtos a serem 

fornecidos, com seus respectivos valores unitários e marcas, estão relacionados no 

Anexo I – Descrição dos  Produtos Registrados, que faz parte integrante desta Ata. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde eu, FERNANDO 

SINHORINI,  redigi a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo 

Prefeito Municipal e  o Representante da Empresa participante. 

 

 

 

 

MARCIANO  VOTTRI 
Prefeito Municipal 

------------------------------------ 



 

 

 

ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 
 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 
 

d) Declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo 
constante no Anexo IV; 

 
2. Para comprovação da regularidade fiscal: 

  
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as 
Contribuições Sociais. (Caso não conste a abrangência das Contribuições Sociais, 
deverá ser apresentado também a CND do INSS). 
 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), e ao Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na 
apresentação de: 
 
- CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 
 
- CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 
 
3. Para comprovação de capacidade de entrega e qualificação dos itens:  

 
- Declaração da Licitante, assinada pelo representante legal, que a empresa possui 
capacidade técnica para fornecer os materiais objeto do certame. 
Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

  



 

 

por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 
documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão 
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de 
fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, 
ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.   
 
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 



 

 

 

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

                               
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 05/2021, 
instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 Local e data 
                 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente, apontado no contrato 
social ou procuração com poderes específicos) 

 
 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

Local e data  
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 
 

Local e data 
 
 

 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 

 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá 
declarar essa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 
Ao Município de VITORINO-PR. 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
  
  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  
  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
  ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 

a presente licitação. 
 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo 01 
do Edital. 
 

 
DESCRIÇÃO QTDE UNID. UNIT. – R$ TOTAL – R$ 

      

 
 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 
 Prazo de entrega: 010 dias após a assinatura do contrato. 

 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, fretes, 
etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 



 

 

 
 
 

ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representantes Legal 

 
 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

 
 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em 
conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos 
Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de 
Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica 
o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento 
Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 
Licitações e Leilões.    



 

 

 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O 
Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo 
qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o 
fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse 
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
 
i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
ii.  apresentar lance de preço; 
iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
vi. apresentar e retirar documentos; 
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
viii. assinar documentos relativos às propostas; 
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou 
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem 
prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes 
de negócios em andamento.  
 

Local e data 
 
_____________________________________________________________________
____ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 
 
 



 

 

 
Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 
Indicação de Usuário do Sistema  

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 RESPONSAVEL FINANCEIRO 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema 

são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 
 

Local e data  
 
_____________________________________________________________________
____ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação 
de Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser 
ME ou EPP) 

 
 
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) 
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do 
disposto na LC 123/2006 – LC 147/14 e Lei Complementar Municipal nº 11/2015. 
 
 
 

Local e data 
 

_____________________________________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 10 –– Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

              

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Número do Lote: 

Marca e Modelo do Material/Produto:  

Especificação do produto: (descrição completa dos materiais oferecidos) 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Prazo de entrega (em dias, conforme estabelecido no edital) 

Preço inicial unitário para o lote (em R$):  

Valor total da proposta (em R$) 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/14 . 
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (ME/EPP)]   

Data: 

 
 

OBS: Não serão aceitas fichas técnicas com identificação da Empresa, caso as 
fichas técnicas apresentarem qualquer identificação de empresas, as mesmas 
serão desclassificadas do certame. 
 
 
A inserção dos preços no Sistema BLL, deverá ser pelo preço unitário de cada 
lote. 
 
 

 

 


