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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, por intermédio de seu Pregoeiro, sediada 

na Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, 

realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA para Registro de 

Preços, critério de julgamento menor preço por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, súmula 247 do TCU, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014, do Decreto nº 8.538, 

de 6 de outubro de 2015 e 7.892 de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 22 de outubro de 2019 

Horário: 08h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de 

Referência. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Cametá; 

2.2. Será participante os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

2.2.2. Secretária Municipal de Saúde; 

2.2.3. Secretária Municipal de Educação; 

2.2.4. Secretária Municipal de Assistência Social; 

2.2.5. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Terras, Transportes e Obras; 

2.2.7. Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural e 

Econômico; 

2.2.8. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

2.2.9. Secretaria Municipal de Finanças; 

2.2.10. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.2.11. Gabinete do Prefeito. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados 

na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de 

Compras no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e 

senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos 

pertinentes ou os que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do 

artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

4.3. Ao participar do pregão, a licitante está ciente e atesta, sob as penas da lei, 

que: 
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4.3.1. Deverá declarar qualquer mudança superveniente das suas condições 

de habilitação e de fornecimento de proposta, assinadas por sócio, dirigente ou 

procurador, a assinatura acompanhada do nome completo e número de identidade 

do declarante; 

4.3.2. Autoriza a Prefeitura a realizar, na sua sede e nos seus 

estabelecimentos, as investigações que se fizerem necessárias para conferir a 

veracidade das informações e documentos prestados pela licitante; 

4.3.3. Todos as informações e documentos apresentados ao pregoeiro são 

verdadeiros e autênticos. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante da sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. 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. 

5.4. Incumbirá ao licitante 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 

de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta inicial mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário; 

5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de 

Referência para cada item; 

5.6.3. Marca; 

5.6.4. Fabricante; 

5.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado. 

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
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5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

5.10. Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o 

Art. 48. Inciso II da Lei Federal 8.666/93. 

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1 O lance, para os ITENS, deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes. 

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
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que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por 

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 6.204, de 2007. 

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e 

sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 

na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido 

no subitem anterior. 

6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, 

será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor 

oferta. 

6.19. Em atendimento ao disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, os ITENS com valor 

até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão exclusivos para microempresas e empresas 

de pequeno porte com sede na Região Tocantina (municípios de Cametá, Abaetetuba, 

Acará, Baião, Barcarena, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do 

Pará e Tailândia). 

§ 1º. Em caso de não haver ME ou EPP com sede na Região Tocantina 

(municípios de Cametá, Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Igarapé-Miri, Limoeiro 

do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia), é permitida que as demais 
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empresas concorram, ressalvadas as vantagens de desempate para microempresas 

e empresas de pequeno porte, conforme disposto no art. 49, inciso II, da Lei 

Complementar 123/2006. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior também se aplicam às cotas de 25% 

reservadas para microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, inciso III, da 

Lei Complementar 123/2006). 

6.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens: 

6.20.1 produzidos no País; 

6.20.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

6.20.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 

para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

6.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 

licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.1.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 

menor preço por ITEM, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no edital 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com 

o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 24 horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em 
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compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, 

procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. 

7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 

7.7.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

7.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta 

do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 

respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem 

necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 

vencedora. 

7.10. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, 

tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até 

o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse 

título; 

7.11. O licitante desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente 

em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração. 

7.12. O prazo de validade de cada item, não será inferior a 12 meses, a contar da 

entrega na Secretaria requisitante, exceto para aqueles que possuam prazo de 

validade mais curto por razões técnicas comprovadas. 

7.13. Os 3 licitantes que apresentarem sequencialmente os menores lances deverão 

encaminhar, proposta final (UMA PARA COTA PRINCIPAL E OUTRA PARA COTA 
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RESERVADA), assinada com certificado digital da licitante ou seu procurador, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, após solicitação do pregoeiro, 

via e-mail: cpl.pmcameta@gmail.com, acompanhada das seguintes 

documentações: 

7.13.1. Proposta de Preço contendo as informações; 

7.13.1.1 Razão Social da empresa; 

7.13.1.2 CNPJ (número); 

7.13.1.3 Número de contato; 

7.13.1.4 Endereço comercial; 

7.13.1.5 Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 

7.13.1.6 Descrição do produto; 

7.13.1.7 Preço unitário e total; 

7.13.1.8 Quantidade e especificação da embalagem; 

7.13.1.9 Prazo de validade da proposta; 

7.13.2. Declaração, assinada com certificado digital da licitante ou seu 

procurador, de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988. 

7.13.3. Declaração, assinada com certificado digital da licitante ou seu 

procurador, de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 

7.13.4. Declaração, assinada com certificado digital da licitante ou seu 

procurador, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

(art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002). 

7.13.5. Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de 

domicílio da empresa licitante, atualizada, ou seja, com data de expedição não 

superior há 30 (trinta) dias, de antecedência da data de abertura das Propostas. 

7.13.6. Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela 

Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante, atualizada, ou seja, 

com data de expedição não superior há 30 (trinta) dias, de antecedência da data 

de abertura das Propostas. 

7.13.6.1. Certidão de Inteiro Teor deverá vir acompanhada do Contrato ou 

Estatuto Social consolidado e todas suas alterações posteriores, de modo a 

verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação. 

7.13.7. Documentos de identificação de todos os sócios proprietários (carteira 

de identidade, ou equivalente e CPF). 

7.13.8. Certidão Específica de Atos expedida pela Junta Comercial do Estado 

de domicílio da empresa licitante, atualizada, ou seja, com data de expedição não 

superior há 30 (trinta) dias, de antecedência da data de abertura das Propostas 

7.13.9. Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais 

para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando 
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apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos Artigos 42 e 43 da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso; 

7.13.9.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, 

de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC. 

7.13.10. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante/Comissão Permanente de 

Licitação, de que recebeu os documentos editalícios e de que tomou conhecimento 

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação. 

7.13.10.1. Tal declaração deverá ser solicitada formalmente, junto a Comissão 

de Licitação de Prefeitura Municipal de Cametá, em até 24 horas antes da 

sessão de lances. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Após apresentação de proposta e como condição prévia ao exame da 

documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/); 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF poderão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação 
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jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1 Poderá também consultar os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 

8.2.2 Na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 2 (dois) dias, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 

conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação econômico-financeira e 

Qualificação Técnica. 

8.4 Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, 

por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

8.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante; 

8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.4.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 

de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2019 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 
Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

Fone: (91)-3781-3886 
11 

 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a 

critério da administração. 

8.5 Qualificação econômico-financeira: 

8.5.1 Em relação aos licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-

financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão 

apresentar a seguinte documentação: 

8.5.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.5.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.5.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

8.5.1.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

LG = --------------------------------------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total  

SG = ----------------------------------------------------------  ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante  

LC = ----------------------- ; e 

                        

Passivo Circulante 

 

8.5.1.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 

líquido de 10%(dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 
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8.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de: 

8.6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, qualidade (informar os quantitativos fornecidos) e 

prazos (informar o período de prestação do serviço) com o objeto da licitação. 

a) a comprovação de aptidão referida no item 8.6.1 será feita mediante a 

apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, demonstrando que a empresa executou 

ou está executando, a contento, a prestação do serviço da natureza e vulto 

similar ao objeto deste Pregão; 

b) O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para 

qualificar e quantificar a prestação do serviço, objeto deste Pregão, bem como 

para possibilitar à Comissão de Licitação do Município de Cametá confirmar 

sua veracidade, junto ao cliente emissor do atestado. 

8.7. Outras Exigências: 

a.1) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, assinada com 

certificado digital, nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 16.09.2009, 

publicado no DOU nº 178, Seção I, pag. 80, de 17.09.2009 

a.2) Declaração, assinada com certificado digital e firma reconhecida, de que não 

possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

a.3) Declaração, assinada com certificado digital e firma reconhecida, de que irá 

comunicar qualquer fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 

2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

a.4) Declaração de responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, assinada 

com certificado digital e firma reconhecida, materiais fornecidos, inclusive com a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto contratado; 

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail cpl.pmcameta@gmail.com, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) minutos, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico. Posteriormente, as documentações que não puderem ser atestadas por 

meio eletrônico, deverão ser remetida em original, em até 48h, horário comercial, 

após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

para análise; 

8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 
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8.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.11. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 

90 (noventa) dias de antecedência da data de abertura da licitação. 

8.12. Será inabilitado o licitante que não apresentar documentação solicitada junto 

com a proposta e que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) minutos, conforme solicitado no item 7.13 deste 

edital, sob pena de desclassificação, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

9.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada, fisicamente e com certificado digital da licitante ou seu procurador, e as 

demais folhas rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no máximo de 30 (trinta) minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

11.1 O objeto da licitação será homologado e adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Prefeito e Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou 

pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

11.3 A adjudicação será feita por item e não por preço global. 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de 
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Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2 Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão 

ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 03 

(três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro 

de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 

aceito. 

12.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para 

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, 

observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

12.5 O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, a partir de sua data e assinaturas. 

 

12.6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

12.6.1 Será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços resultante do 

presente certame por Órgãos ou Entidades que não tenham participado do 

certame. 

12.6.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços proveniente do presente 

certame, deverão consultar a PMC para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

12.6.3 As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata 

de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem 

por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 

12.6.4 O quantitativo decorrente das eventuais adesões à Ata de Registro de 

Preços não poderá exceder, conforme prevê Art. 22, § 4º do Decreto 7.892/2013, 

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

12.6.5 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
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fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 

registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados de sua convocação. 

13.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada 

a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo 

de Contrato, anexo a este Edital. 

14.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e 

no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 90 

(noventa) dias, podendo ser realizado de forma parcelada, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada 

pelo contratado. 

15.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos/serviços efetivamente entregues. 

15.2.1 Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o 

pagamento, mesmo se o material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese 

ensejará, na adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e 

rescisão contratual. 

15.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

15.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

15.5.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da parcela a  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = 

0,00016438 

I = (TX)               I = (6/100)            TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

                             360       

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Cometerá infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, 

de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

16.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3 Ensejar o retardamento desta licitação, por meio da apresentação de 

proposta inexequível, assim como apresentar lance inexequível; 

16.1.4 Fraudar esta licitação; 

16.1.5 Fraudar na execução do contrato; 

16.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.7 Cometer fraude fiscal; 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2019 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 
Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

Fone: (91)-3781-3886 
18 

 

16.1.8 Não mantiver a proposta; 

16.1.9 Reduzir seus valores sobre qualquer alegação; 

16.1.10 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da 

ata de registro de preços; 

16.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

16.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

16.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

16.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

16.6.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

16.6.2 Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

16.6.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

16.6.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

16.6.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 

entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

16.6.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

16.7 Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 
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16.7.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.7.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.7.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

17.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

17.2 A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico. 

17.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

17.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

17.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

17.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

17.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 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 anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

18.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

18.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

18.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

18.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

18.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

18.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 

licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. 

18.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

18.10.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

18.10.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

18.10.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato. 

 

 

Cametá/PA, 01 de outubro de 2019. 

 

  

 

Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com
http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2019 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 
Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

Fone: (91)-3781-3886 
21 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- DO OBJETO 

1.1.  O Objeto do presente termo de referência é a Aquisição de Equipamentos 

de Informática, na Modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por ITEM, 

que serão utilizados pelos Fundos Municipais, suas secretarias municipais, 

seus departamentos, autarquias, escolas públicas e demais prédios públicos da 

Prefeitura Municipal de Cametá, em conformidade com a legislação pertinente, 

especialmente a Lei Federal no. 8.666/1993 e suas posteriores alterações, com a 

utilização de fornecedores previamente cadastrados ou que atendam as exigências 

legais. 

  

2- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o seguinte endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

3- JUSTIFICATIVA 

3.1. Em virtude da necessidade de uma melhor gestão e celeridade no ambiente de 

trabalho, bem como, do cumprimento eficiente dos servidores, a aquisição dos 

produtos se justifica pela necessidade de dá continuidade nos serviços administrativos 

das secretarias solicitantes. 

3.2. Usamos sempre o pregão, na maioria das vezes, o eletrônico, para a aquisição 

de bens de informática, desde que esses bens possam ser enquadrados em “bens 

comuns”, de acordo com a Lei 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 3.555/00, 

que autoriza a compra de bens de informática, desde que sejam considerados bens 

comuns, como neste caso, conforme determinação legal abaixo: 

LEI Nº 8666/93: 

Art. 45  (...): 

§ 4º Para contratação de bens e serviços de 

informática, a administração observará o disposto no 

art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

levando em conta os fatores especificados em seu 

parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de 
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licitação "técnica e preço", permitido o emprego de 

outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto 

do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

 

LEI Nº 8248/1991: 

Art.3º (...) 

§ 3º A aquisição de bens e serviços de informática e 

automação, considerados como bens e serviços 

comuns nos termos do parágrafo único do art. 1º da 

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, poderá ser 

realizada na modalidade pregão, restrita às 

empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico 

nos termos desta Lei e da Lei nº 8.387, de 30 de 

dezembro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 

11.077, de 2004) 

 

LEI 10.520/2002: 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as 

seguintes regras: 

X - para julgamento e classificação das propostas, 

será adotado o critério de menor preço, 

observados os prazos máximos para fornecimento, 

as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade definidos no edital; 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar 

nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais legislações aplicáveis a este 

evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições 

legais aplicáveis ao assunto. 

4.2. Os materiais insertos neste Termo, dadas as suas características, enquadram-se 

no conceito de bens comuns, conforme definido no parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 

nº 10.520/2002 e no § 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005. 

4.3. Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 5.450/2005, Art. 1º, Art. 2º, § 1 e 2, observado os 

preceitos legais em vigor, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; o 

Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas respectivas alterações; o Decreto 
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nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e legislação correlata. 

4.4. Adotou-se, assim, o Pregão, na modalidade eletrônica considerando: 

4.4.1.  O pregão, em sua forma eletrônica, é a modalidade de licitação que se destina 

à aquisição de bens e serviços comuns, na qual a disputa entre os licitantes é 

realizada por meio de oferta de lances à distância, em sessão pública, efetuada em 

sistema comunicado à internet. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

5.1- O quantitativo e a descrição técnica dos serviços apurados estão descritos no 

quadro abaixo 

 

6. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

6.1. Os produtos serão requisitados conforme a competente ordem de compra 

expedida pela CONTRATANTE e deverão ser entregues na sede do município de 

Cametá; 

6.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos após, a solicitação da unidades 

solicitante em até 15 dias. 

6.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de 

controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, 

das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em 

questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos 

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 

6.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 

acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 

condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 

produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 

6.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

6.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

produtos e/ou serviços com a especificação. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços. 

7.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e 

quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

7.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 

da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 

8.VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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8.1. O Prazo de Vigência será de 12 (doze) meses, a partir de sua data e 

assinaturas. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.  A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo 

de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro 

diverso daquele. 

9.2.  Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos 

fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

9.3. Durante a Vigência do contrato ou Ata, a CONTRATADA deverá atender 

prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a 

partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante. 

9.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 

devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação. 

9.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 125 do 

Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

9.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 

profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 

exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

9.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 

CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada 

inconveniente. 

9.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho da execução do objeto do presente Contrato. 

9.9.  Manter, na direção da execução do objeto deste termo, representante ou 

preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

9.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 

fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e 

FGTS. 

9.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

9.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

9.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados 

e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e 

habilitados pela CONTRATADA; 
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9.14. Manter equipe técnica para assistência técnica e manutenção, durante o prazo 

de garantia dos equipamentos licitados; 

9.15. Cumprir a entrega dos equipamentos conforme disposições do presente 

contrato; 

9.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, 

por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 

9.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 

Contratante. 

9.18. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução 

dos serviços e ou entrega de mercadorias e bens acarretará em multa pecuniária 

diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) Contratado(s) 

sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9.19. A existência de Preços registrados, não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro 

a Preferência de fornecimento em igualdade de condições, redação dada pelo Art.16, 

do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, 

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

10.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

10.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 

por esta atribuição. 

10.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

10.5. Serão considerados para efeito de pagamento as compras efetivamente 

realizadas pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 

licitação e da contratação é aquela prevista no Edital. 

 

DESCRIÇÃO POR ITEM 

IT DESCRIÇÃO UND 
QUAT 

25% 

QUAT 

75% 

QUAT 

100% 

LC 

123/147 
R$ REF 

1 

APARELHO DVD-PLAYER de mesa 
reprodução de DVD, DVD-r/rw, cd, cd-r/rw, 
mp3, jpeg, vcd, e svcd multiregião- bivolt 
display de cristal liquido controle remoto 

UND 25 75 100 EXME R$ 247,37  
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saída trazeira rca stereo c/hdmi. Garantia 
do fornecedor 12 meses. 

2 

DESUMIDIFICADOR DE PAPEL  
Capacidade: 600 folhas 
Consumo de energia: 0,02 Kw/H 
Potência: Bivolt (220v = 20w) – (110v = 
27 w) 
Dimensões: 290 x 410 x 105 Mm 
Capacidade: 600 folhas de 75G 
Tampa e base em Poliestileno de Alto 
Impacto 
Superfície de Apoio em Chapa de Aço 
Pintada Eletrostaticamente 
Dimensões Adequadas para os formatos 
mais usuais de papel: Carta A4, Ofício 9 
e Ofício 2 
Termostato Regulador de Temperatura 
Peso: 1, 910 G 

UND 40 120 160 EXME R$ 495,00  

3 

DESUMIDIFICADOR DE 
PAPELCapacidade: 1500 folhas, Peso: 
2,690 kg, Cor: cinza, Material: 
Poliestireno de Alto Impacto e Abs 
Natural, Dimensões: 290 x 415x 220 Mm, 
Potência: 4 Watts 
Corrente 
Modelo: Bivolt 

UND 40 122 162 CR R$ 575,00  

4 

DIGITALIZADORA - Equipamento de 
digitalização de imagem com base plana, 
com alimentador automático de 
documentos; Detecção de multi-
alimentação ultrassónico; Velocidade de 
digitalização do alimentador automático 
de documentos: Até 50 ppm/100 ipm 
(preto e branco, escala de cinza); 
Formatos dos arquivos digitalizados: 
BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), 
Multi-page TIFF, PNG, PDF (normal, 
normal com imagens, apenas imagem 
pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, 
UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, 
OPF, XPS; Digitalização em frente e 
verso (ADF) ;Resolução de digitalização, 
óptica de Até 600 ppp; Configuração DPI 
da resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 
240, 300, 400, 500, 600; Ciclo de trabalho 
(diário) de até 3000 páginas; 
Profundidade de bits: 24 bits;Níveis da 
escala de cinza de até 256 
cores;Capacidade do ADF-Padrão, 100 
folhas; opções de digitalização (ADF): 

UND 3 12 15 EXME R$ 4.079,50  
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duplex de passo único;Tamanho da 
digitalização (no scanner de mesa), 
máximo: 216 x 356 mm; Tamanho da 
digitalização (ADF), sendo no máximo 
216 x 864 mm; Tipos de suportes para 
Papel (comum, jato de tinta, 
fotográfico);Peso da mídia recomendado- 
49 a 120 g/m²; Capacidade do 
alimentador automático de documentos  
Padrão, 100 folhas; Velocidade de 
digitalização do alimentador automático 
de documentos de até 50 ppm/100 ipm 
(preto e branco, escala de cinza); Opções 
de digitalização (ADF) duplex de passo 
único; Tamanho da digitalização (ADF), 
máximo de 216 x 864 mm; Sistemas 
operacionais compatíveis: Windows®( 7, 
7 x64, Vista®, Vista® x64, XP Home, XP 
Professional x64) ; Conectividade, padrão 
1 Hi-Speed USB 2.0; Requisitos de 
alimentação- Voltagem de entrada de 100 
a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); 
Consumo de energia de 50 Watts no 
máximo; Eficiência de energia qualificado 
pela ENERGY STAR®; Intervalo de 
umidade para funcionamento de 15 a 
80% HR. Garantia de 12 meses Brasil. 

5 

Equipamento de Projeção Multimídia 
(DATA SHOW) com resolução Nativa 
XGA e resolução nativa XGA (1024 x 
768).  Contraste de 2000:1; Tecnologia 
de Projeção DLP® de Texas 
Instrumentes;Entradas 5000 ANSI 
Lúmens;Lâmpada 300W UHP, 3000 
horas de vida da lâmpada (Modalidade 
Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB 
(Modo Normal/ Modo Econômico) 
;Tamanho da Tela (Diagonal) 40” a 300” 
;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de 
Cores 16.7 milhões;Frequência; 
Horizontal 31 - 93 kHz ; Frequência 
Vertical 45 ~ 85 Hz ;Terminais de Entrada 
PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1;DVI-
I (Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ 
Vídeo;Vídeo Componente: RCA x 1 set;S-
Video: Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto : 
RCA x 1;PC Audio: Mini Jack x 3;L/R 
audio = RCA set x 3 ;Compatibilidade de 
Vídeo NTSC / PAL / SECAM; Idiomas de 
Menu Português / Inglês / Francês / 

UND 68 207 275 CR R$ 4.158,33  
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Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / 
Chinês simplificado / Chinês tradicional / 
Japonês / Russo / Turco / Tailandês / 
Polonês/ Tcheco; com 5000 ANSI 
Lumens; Funções HDTV Compatível; 
HDCP Compatível; Administração 
independente de cor;Brilhante Color TM; 
Cronômetro para apresentação ; Alarme 
de projetor ligado e desligado; Password 
de segurança;Mode de altitudes elevadas 
;DVI (suporte HDCP); My Screen; 
Correção de cor de parede; FAQ's 
perguntas frequentes;Auto desliga; 
Offline Cooling (Esfriamento rápido); 
Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário 
/ Guia de Início / Manual em CD / 
Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de 
força. Garantia de 12 meses Brasil. 

6 
ESTABILIZADOR.  Potência Máxima 
300VA.  110V., Quatro tomadas, garantia 
do fornecedor 12 meses 

UND 135 408 543 EXME R$   98,21  

7 

FRAGMENTADORA DE PAPEL – com 
cesto de 20 litros ou 100 folhas, até 10 
folhas A4 (75g/m2) ou 1 cartão de crédito 
ou 1 CD, botão com 3 posições 
AUTO/OFF/Sensor automático de 
presença de papel. Proteção contra 
superaquecimento do motor, Sensor de 
presença do cesto (sem o cesto, não 
funciona). Fragmenta 100 folhas por 
minuto 110V. 

UND 40 122 162 CR R$ 900,00  

8 

IMPRESSORA - Equipamento de 
digitalização de imagem com base plana, 
com alimentador automático de 
documentos; Detecção de multi-
alimentação ultrassónico; Velocidade de 
digitalização do alimentador automático 
de documentos: Até 50 ppm/100 ipm 
(preto e branco, escala de cinza); 
Formatos dos arquivos digitalizados: 
BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), 
Multi-page TIFF, PNG, PDF (normal, 
normal com imagens, apenas imagem 
pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, 
UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, 
OPF, XPS; Digitalização em frente e 
verso (ADF) ;Resolução de digitalização, 
óptica de Até 600 ppp; Configuração DPI 
da resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 
240, 300, 400, 500, 600; Ciclo de trabalho 

UND 27 83 110 CR R$ 3.995,38  
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(diário) de até 3000 páginas; 
Profundidade de bits: 24 bits;Níveis da 
escala de cinza de até 256 
cores;Capacidade do ADF-Padrão, 100 
folhas; opções de digitalização (ADF): 
duplex de passo único;Tamanho da 
digitalização (no scanner de mesa), 
máximo: 216 x 356 mm; Tamanho da 
digitalização (ADF), sendo no máximo 
216 x 864 mm; Tipos de suportes para 
Papel (comum, jato de tinta, 
fotográfico);Peso da mídia recomendado- 
49 a 120 g/m²; Capacidade do 
alimentador automático de documentos  
Padrão, 100 folhas; Velocidade de 
digitalização do alimentador automático 
de documentos de até 50 ppm/100 ipm 
(preto e branco, escala de cinza); Opções 
de digitalização (ADF) duplex de passo 
único; Tamanho da digitalização (ADF), 
máximo de 216 x 864 mm; Sistemas 
operacionais compatíveis: Windows®( 7, 
7 x64, Vista®, Vista® x64, XP Home, XP 
Professional x64) ; Conectividade, padrão 
1 Hi-Speed USB 2.0; Requisitos de 
alimentação- Voltagem de entrada de 100 
a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); 
Consumo de energia de 50 Watts no 
máximo; Eficiência de energia qualificado 
pela ENERGY STAR®; Intervalo de 
umidade para funcionamento de 15 a 
80% HR. Garantia de 12 meses Brasil. 

9 

IMPRESSORA A LASER-  Velocidade de 
impressão preto (normal, A4): Até 33 ppm 
;Velocidade de impressão preto 
(normal,carta): Até 35 ppm; Qualidade de 
impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 
dpi; Manuseamento de papel standard 
/entrada: Bandeja de entrada para 250 
folhas; Bandeja multiuso para 50 
folhas;Manuseamento de papel 
opcional/entrada: Terceiro bandeja de 
papel para 500 folhas, opcional; 
Manuseamento de papel de standard 
/saída: Bandeja de saída para 150 folhas; 
Opções de impressão frente e verso: 
Automática (standard); Tamanhos de 
mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, 
B5, envelopes (C5, B5, DL); bandeja 2: 
A4, A5, A6; bandeja opcional 3: A4, A5, 

UND 131 395 526 CR R$ 1.739,33  
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A6;Linguagem standard de impressora: 
HP PCL 5c; HP PCL 6; Emulação HP 
postscript nível 3 com comutação 
automática de idioma; Conectividade 
padrão: Fast Ethernet 10/100/1000, USB 
2.0 de alta velocidade; Garantia de 12 
meses Brasil.  

10 

IMPRESSORA A LASER- Equipamento 
com Tecnologia de impressão a Laser 
Resolução da Cópia (máxima em dpi): 
Até 1200 x 600 dpi. Cópias Múltiplas. 
Discagem Abreviada (n° de locais): 300. - 
Acesso Remoto. Relatório de 
Atividades/Relatórios Periódicos. 
Funções Principais: Impressão, 
digitalização, cópia e fax. Cópia Duplex 
(Frente e Verso). Tempo de Impressão da 
Primeira Página: 7,5 segundos. 
Tecnologia de Impressão: Laser 
Eletrofotográfico. Memória Padrão: 1 GB. 
Velocidade Máx. de Impressão em Preto 
(ppm): 52/50 ppm (carta/A4). Resolução 
da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 
x 1200 dpi. Capacidade da Bandeja de 
Papel: 520 folhas. Capacidade de Papel 
na Bandeja Opcional (folhas): 4 x 520 
folhas. Bandeja Multiuso: 50 folhas. 
Capacidade de Impressão Duplex (Frente 
e Verso). Interface de Rede Embutida: 
Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, 
Hi-Speed USB 2.0. Compatibilidade com 
o Driver de Impressora†: Windows®, Mac 
OS®, Linux. Emulações: PCL6, BR-
Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF 
Version 1.7, XPS Version 1.0. Função de 
Impressão Segura. Volume Máximo de 
Ciclo Mensal: 150.000 páginas. Volume 
de Impressão Mensal Recomendado‡: 
Até 10.000 páginas. Aplicativo de 
Impressão para Dispositivos Móveis‡: 
AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, 
Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado 
Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC 

UND 26 80 106 CR R$ 3.450,00  

11 

IMPRESSORA A LASER- Equipamento 
com Tecnologia de impressão a Laser; 
Velocidade de Impressão (em preto) de 
Até 55 ppm, carta; Resolução de 
impressão máxima em preto de  Até 
1.200 x 1.200 dpi; Velocidade de Cópia 
(em preto) de até 55 ppm, carta; 

UND 133 399 532 CR R$ 5.125,00  
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Resolução de Cópia máxima em preto de 
Até 1.200 x 1.200 dpi; Características Fax 
com Velocidade do fax: até 33,6 kbps; 
resolução de fax: até 300 x 300 dpi (400 x 
400 dpi para faz recebido apenas); 
Digitalização em Cores de Até 1.200 x 
1.200 dpi; Tecnologia de Digitalização / 
Tipo / Tamanho de Até 9.999 cópias; 
reduz ou amplia de 25 a 400% (do vidro 
do scannerde 25 a 200% (do ADF); 
Resolução de Digitalização / 
Profundidade de BITS / Níveis de Tons 
de Cinza de Hardware: até 600 x 600 dpi; 
Óptica: até 600 dpi; profundidade de 30 
bits; Conectividade Padrão  Jetdirect 
Gigabit 10/100/1000Base-TX Ethernet 
(padrão); IPsec (padrão); Memória 
Padrão / Máxima de RAM de 1.280 MB 
(não expansível); Painel luminoso; Ciclo 
mensal de até 250.000 / Ciclo mensal 
recomendado: 5.000 até 20.000; Tipo de 
papel utilizável sulfite, leve, comum, 
reciclado, cartão, transparência, 
etiquetas, timbrado, envelope, pré-
impresso, pré-perfurado, colorido; 
Capacidade da bandeja de uso geral para 
100 folhas; bandeja 2 para 500 folhas, 
alimentador para 500 folhas com 
gabinete, alimentador autom. de 
documentos (ADF) para 50 folhas, 
impressão autom. em frente e verso;  
Número de cartuchos utilizados 1; Caco 
Usb incluso; Cartuchos / Toner incluso; 
Touch screen incluso; Slots de memória 
(número e tipo)RAM de 1.280 MB (não 
expansível); Monocromática;  Requisitos 
mínimos de sistema, Microsoft Windows 
7, Windows Vista, Windows XP SP2 ou 
superior, Windows Server 2003, Windows 
Server 2008; Disponibilidade de 200 MB 
de espaço disponível no disco rígido Mac: 
Mac OS X v 10.5 ou superior; para ver os 
requisitos de sistema ; Disponibilidade de 
hardware compatíveis com sistemas 
operacionais, Sistemas operacionais 
compatíveis Microsoft Windows 7, 
Windows Vista, Windows XP SP2 ou 
superior, Windows Server 2003, Windows 
Server 2008; Consumo (Kw/h) 7,349 
kWh/semana; Potência (WATTS) de 960 
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watts (impressão), 1.024 watts (cópia), 54 
watts (pronto), 21,6 watts (repouso), 0,15 
watt (desligado); Voltagem (110 / 220 / 
Bivolt) 110V. Acompanha o produto 
Multifuncional LaserJet (bandeja para uso 
geral com 100 folhas; bandeja de entrada 
para 500 folhas; servidor de impressão 
embutido Gigabit Ethernet; disco rígido 
criptografado); Cartucho de toner  
Laserjet, capacidade padrão; CD com 
software e documentação; documentação 
(Guia de instalação de hardware, folheto 
de suporte, pôster de parede); Cor do 
produto em Branco. Garantia Brasil de 12 
meses. 

12 

IMPRESSORA JATO DE TINTA 
TÉRMICO – Velocidade Imagem Colorida 
ISO N5 papel Acetinado A1: 9,1 
minutos/página; Imagem Colorida ISO N5 
papel Coated A1: 3,8 minutos/página; 
Desenhos Lineares papel Comum A1 
economode: 70 impressões A1 por hora; 
Largura de Linha Mínima 
Garantida0,07mm (ISO/IEC 13660:2001 
(E)) Precisão de linha+/- 0.1%Densidade 
Óptica Máxima (preto)8L * min/2,10D 
Manuseio de Impressão Acabada 
Alimentação por Folha; Alimentação por 
Rolo; Bandeja de Entrada; Bandeja de 
Mídia; Cortador Automático; Tipos de 
Papel Suportado: Papel comum e 
revestido de gramatura alta, reciclado, 
simples, branco brilhante, vegetal, vellum, 
filme transparente ou fosco, papel 
fotográfico acetinado, brilhante, 
semibrilhante, premium, polipropileno, 
autoadesivo adesivo ou 
propilenoGramatura de Papel 
Recomendado60 a 280g 
(rolo/alimentação manual); 60 a 220g 
(bandeja de entrada)Formatos Padrão 
dos Suportes (rolos); Largura de 210 a 
914mm; Rolo 279 a 914mm; Tamanho de 
Papel Personalizado; Bandeja de 
Entrada: 210x279 a 330x482mm; 
Alimentação Manual: 330x482 a 
914x1897mm Rolo: 279 a 914mm; 
Diâmetro Externo do Rolo110mm; 
Espessura da Mídia Até 11,8 milímetros; 
Conectividade; Recurso HP ePrint: Sim 

UND 53 160 213 CR R$ 2.200,00  
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Caminho de Impressão: Driver de 
impressora, HP Designjet ePrint & Share, 
Impressão por e-mail, Apple AirPrint; 
Conectividade Padrão: Ethernet, USB 2.0 
e Wireless Idiomas de Impressão: GL/2, 
RTL, PCL 3 GUI, JPEG, CALS 
G4Conectividade padrão Fast Ethernet 
(100Base-T);certificado para USB 2.0 de 
alta velocidade;Wi-FiIdiomas de 
impressão HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 
GUI, JPEG, CALS G4Consumo de 
Energia< 35W (imprimindo) < 4,5W 
(suspensão) < 0,3W (em espera) 
Garantia limitada de 1 ano para o 
hardware 

13 

Impressora Ploter Hp T520 91cm Rolo e 
Folha Até A0 + Bulk. PLOTTER GRANDE 
FORMATO Confiável, precisa e fácil de 
usar. Amplie seus negócios, com esta 
prática impressora de grandes formatos 
HP. Consiga linhas precisas e detalhes 
nítidos em até 2400 dpi, desde a primeira 
impressão, com um cabeçote de 
impressão longa vida. Produza projetos 
de arquitetura, mapas, fotos e 
apresentações com resultados 
consistentes de alta qualidade. Podendo 
ser usado no tablet ou smartphone 
Apple® ou Android™ para imprimir 
praticamente de qualquer lugar ou use a 
rede de seu escritório. Ideal para: 
pequenas escritórios de AEC (arquitetura, 
engenharia e construção) que precisam 
imprimir documentos e desenhos CAD 
em formatos grandes. MÍDIA / PAPEL-- 
Manuseio: Bandeja de Entrada Principal, 
até o tamanho A3. - Alimentação Manual 
traseira (folha a folha) até o tamanho A0- 
Rolo/Bobina de 91cm, com cortador 
automático.- Peso de mídia recomendado 
60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual); 
60 a 220 g/m² (bandeja de entrada)- 
Tamanho: folhas de 210 a 910 mm de 
largura; Rolos de 279 a 910 
mm.CONEXÃO-- Conectividade: Rede 
RJ45, USB 2.0 de alta velocidade e Wi-
Fi.- Linguagens de impressão (padrão): ) 
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, 
CALS G4- Drivers (incluídos): driver HP 
PCL 3 GUI para Mac OS X e Windows® - 

UND 1 3 4 EXME R$ 15.000,00  
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Memória, máxima 1 GBIMPRESSÃO--
Resolução de impressão Até 2.400 x 
1.200 dpi otimizados com entrada de 
1.200 x 1.200 dpi, com o recurso de 
otimização para papel fotográfico 
selecionado.-Recurso HP ePrint: Sim-
Tecnologia Jato de tinta térmica 
HPÍTENS INCLUSOS: 1 - IMPRESSORA 
PLOTER HP T520 A0/91CM;1 - KIT 
BULK INK, MONTADO NOS 
CARTUCHOS ORIGINAIS, COM 
TANQUE DE 200ML DE CADA 
COR(capacidade), SENDO INCLUSO 1 
LITRO DE TINTA (250ML DE CADA 
COR). A Tinta já vai instalada no sistema 
de Bulk Ink.1 - KIT DE TINTAS DE 4 
LITROS, SENDO 1 LITRO DE CADA 
COR (CMYK), TOTALIZANDO 5 LITROS 
DE TINTA CONFORME TÍTULO DO 
ANÚNCIO.Deve vim acompanhado das 
tintas de acordo com o padrão original, 
sendo a tinta Preta Pigmentada e as 
Coloridas Corante. Em caso de 
necessidades específicas de cada 
usuário, poderemos montar com as 4 
cores CORANTE ou com as 4 cores 
PIGMENTADASACESSÓRIOS QUE 
ACOMPANHAM A IMPRESSORA, 
CABOS, CD DE INSTALAÇÃO E 
MANUAIS.DEVIDO A INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA DE BULK INK, A MONTAGEM 
E POSTAGEM SE DARÁ EM ATÉ 5 
DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DA 
COMPRA.A contratada deverá fornecer 
todo o suporte técnico para a instalação, 
sendo um critério da compra, o vendedor 
entrará em contato com nosso suporte 
técnico ao receber a máquina, para 
agendar a instalação, que será 
acompanhada passo a passo pelo nosso 
técnico, através do whatsApp, fornecendo 
fotos e vídeos de montagem, assim 
evitaremos erros na instalação, 
proporcionando um perfeito 
funcionamento da Impressora.Peso bruto: 
60KgDimensão: 50cm x 62,6cm x 
142,3cm (Altura x Largura x 
Comprimento).ESSE PRODUTO NÃO 
PODERÁ SER ENVIADO PELO 
CORREIO, DEVIDO O TAMANHO E 
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PESO DA CAIXA, O ENVIO SÓ SERÁ 
FEITO POR TRANSPORTADORAS E O 
FRETE POR CONTA DO COMPRADOR 

14 

MÁQUINA DE REPROGRAFIA. 
Multifuncional a laser mono de alta 
qualidade com rápida velocidade de 
impressão e cópia de até 32 páginas por 
minuto. Possuir duplex automático de 
documentos para impressão, cópia ou 
digitalização, rede, vidro de de exposição 
tamanho mínimo de Ofício e alimentador 
automático de documentos para até 50 
páginas.Bandeja de alimentação padrão 
de papel com capacidade superior a 200 
folhas e entrada multiuso com 
capacidade mínima de 50 folhas. Entrada 
USB para impressão ou digitalização 
diretamente de Pendrive. Cartucho de 
toner alto rendimento para até 8.000 
páginas. Velocidade Máxima em preto 
(PPM) superior a 30 ppm. Resolução 
(máxima) em dpi superior a 1100x 1100 
dpi. Interfaces Paralela/USB 2.0 de alta 
velocidade/ Ethernet 10/100. Garantia do 
Fornecedor 12 meses. 

UND 37 113 150 CR R$ 1.987,50  

15 

MICROCOMPUTADOR com o 
Processador Intel Core i3 3.90 GHz, 3M 
cache; Disponibilidade do Chipset  Intel 
H61 Express;Placa Mãe do mesmo 
Fabricante do Equipamento não sendo 
aceito regime em O&M;Memória RAM 
4GB  PC3 10600; Drive de mídia Óptica 
de  DVD-RW; HD 1TB; Dispositivo de 
Rede Intel 82579LM GbE integrated 
network connection 10/100/1000 Mbps 01 
RJ-45 (rear) ; Dispositivo  de Video Intel 
HD Graphics 01 VGA Quadro 2000;  
Dispositivo de  Audio High Definition 
Audio with Realtek / LC261 codec/01 
Headphone/01 Microphone /  01 Line 
in/01 Line out; Dispositivo de Entradas e 
Saídas com 01 serial 2 USB 3.0 e 4 USB 
2.0 02 PS/2; Disponibilidade de 02 Slots 
PCI Express x16 01 PCI Express x1 01 
PCI; 01 Baia Externa de 3.5 e 01 5,25; 
Intel vPro ; Disponibilidade de 01 Baia 
Interna de 3,5; Teclado  USB padrão 
ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, 
Mouse USB óptico com scroll do mesmo 
fabricante, Monitor  de 21,5"  Led do 

UND 124 374 498 CR R$ 3.350,00  
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mesmo fabricante Full HD, Garantia de 
12 meses, Sistema Windows original e 
software anti vírus com licença mínima de 
1 ano. 

16 

MICROCOMPUTADOR com o 
Processador Intel Core i5 3.50 GHz, 3M 
cache; Disponibilidade do Chipset  Intel 
Q67 Express Chipset; Placa Mãe do 
mesmo Fabricante do Equipamento não 
sendo aceito regime em O&M; Memória 
RAM 4GB; HD 1TB PC3 10600 Drive de 
mídia Óptica de  DVD-RW; Dispositivo de 
Rede Intel 82579LM GbE integrated 
network connection 10/100/1000 Mbps 01 
RJ-45 (rear) ; Dispositivo  de Video Intel 
HD Graphics 01 VGA Quadro 2000;  
Dispositivo de  Audio High Definition 
Audio with Realtek / LC261 codec/01 
Headphone/01 Microphone /  01 Line 
in/01 Line out; Dispositivo de Entradas e 
Saídas com 01 serial 2 USB 3.0 e 4 USB 
2.0 02 PS/2; Disponibilidade de 02 Slots 
PCI Express x16 01 PCI Express x1 01 
PCI; 01 Baia Externa de 3.5 e 01 5,25; 
Intel vPro ; Disponibilidade de 01 Baia 
Interna de 3,5; Teclado  USB padrão 
ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, 
Mouse USB óptico com scroll do mesmo 
fabricante, Monitor  de 21,5"  Led do 
mesmo fabricante Full HD, Garantia de 
12 meses, Sistema Windows original e 
software anti vírus com licença mínima de 
1 ano. 

UND 124 372 496 CR R$ 3.700,00  

17 

MICROCOMPUTADOR com Processador 
Intel Core i7 3.40 GHz, 3M cache, 4 
cores/8 threads; Disponibilidade do 
Chipset Intel Q67 Express;  Placa Mãe do 
mesmo Fabricante do Equipamento não 
sendo aceito regime em O&M Memória 
de 8GB , DDR3 Synch Dram PC3-10600 
1333 MHz; Leitor Cartão de 22 em 1; 04 
Slots de Memória disponíveis na placa 
mãe; Disco Rígido de 1TB SATA, 
7200rpm; Drive de mídia Óptica de  DVD-
RW; Dispositivo de Rede Intel 82579LM 
GbE integrated network connection 
10/100/1000 Mbps 01 RJ-45 (rear) ; 
Dispositivo  de Video Intel HD Graphics 
01 VGA Quadro 2000;  Dispositivo de  
Audio High Definition Audio with Realtek / 

UND 124 372 496 CR R$ 6.137,50  
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LC261 codec/01 Headphone/01 
Microphone /  01 Line in/01 Line out; 
Dispositivo de Entradas e Saídas com 01 
serial 2 USB 3.0 e 4 USB 2.0 02 PS/2; 
Disponibilidade de 02 Slots PCI Express 
x16 01 PCI Express x1 01 PCI; 01 Baia 
Externa de 3.5 e 01 5,25; Intel vPro ; 
Disponibilidade de 01 Baia Interna de 3,5; 
Teclado  USB padrão ABNT2 Brasil do 
mesmo fabricante, Mouse USB óptico 
com scroll do mesmo fabricante, Monitor  
de 21,5"  Led do mesmo fabricante Full 
HD, Garantia de 12 meses, Sistema 
Windows original e software anti vírus 
com licença mínima de 1 ano. 

18 

MICROCOMPUTADOR DESKETOP ALL-
IN-ONE. Configurações mínimas: 
processador Intel core i3, similar ou 
superior; Memória RAM instalada de 4GB 
SDDRAM DDR 3 ou superior; HD SATA 
500GB, Placa de vídeo integrada com 
tecnologia Intel HD Graphics 2000, similar 
ou superior, memória gráfica total 
disponível igual ou superior de 1632. 
Unidade interna de leitura e gravação 
DVD-RW 16x ou superior; Mínimo de 06 
portas USB brasileiro padrão ABNT2; 
Mouse USB óptico com tecla de rolagem; 
Manuais técnicos dos equipamentos, com 
especificações, características e 
configurações em CD-ROM e manuais 
dos softwares ou dispositivos extra 
instalados no equipamento, em idioma 
Português; Garantia do Fornecedor 12 
meses. 

UND 122 368 490 CR R$ 4.280,00  

19 

MICROCOMPUTADOR DESKETOP 
BÁSICO. Configurações mínimas: 
Microcomputador com processador Intel 
core i5-2520m, Memória RAM instalada 
de 4GB 1600 Mhz, DDR 3 ou Superior; 
HD SATA 500GB, Unidade interna de 
leitura e gravação DVD-RW 16x ou 
superior; placa de rede, placa wireless. 
Monitor Lcd/Led de 14’’, Teclado USB 
brasileiro padrão ABNT2 com teclas e 
caracteres da língua portuguesa, Mouse 
USB óptico com tecla de rolagem, Caixas 
de som USB, deverão ser fornecidos no 
momento da entrega: Manuais técnicos 
dos equipamentos, com especificações, 

UND 124 372 496 CR R$ 4.100,00  
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características e configurações em CD-
ROM e manuais dos softwares ou 
dispositivos extras instalados no 
equipamento, em idioma português. 
Garantia do fornecedor 12 meses. 

20 

NOBREAK 04 TOMADAS: 5 tomadas 
elétricas de saída no padrão NBR 14136 
+ Extension Cord com mais 4 tomadas. 
Modelo bivolt automático: tipo de 
dispositivo UPS - externo Voltagem de 
entrada AC 115-127/220 V  Voltagem de 
saída AC 115 V Capacidade de 
alimentação 980 Watt/1500 VA 
conectores de entrada 1 x energia NBR 
14136 conectores de saida 5 x energia 
NBR 14136 

UND 52 158 210 CR R$ 1.140,00  

21 

NOBREAK 08 TOMADAS: potência 1200  
VA/600 - Watt Tensão de entrada: 
115/127/220 V Tensão de saída: 115 V 
Dimensões (A x L x P): 217 x 134 x 379 
mm Peso: 11.85 Kg Número de tomadas: 
8 Garantia: 2 anos (1 ano para bateria). 

UND 53 160 213 CR R$ 600,00  

22 

NOTEBOOK com Tela de 14” brilhante 
widescreen HD anti-reflexo iluminada por 
LED , Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 
1333, com 2 slots de memória, 
expansível até 16 Gb. Dispositivo de 
armazenamento em Disco Rígido de 500 
Gb com velocidade de 7200 Rpm, 
Dispositivo de leitor Express Card; 
Processador Intel Core i5-2520M, Chipset 
Mobile Intel QM67 Express, Placa de 
Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD 
Grafics3000, Dispositivo de Áudio - Placa 
de som integrada com áudio de alta 
definição (SRS Premium Sound). 
Autofalantes integrados, conectores -01 
mic in/01 Headphone out; Dispositivo de 
entrada de dados - Teclado com tamanho 
normal de drenagem, toutchpad com 
zona de rolagem e suporte a gestos; 
Dispositivo de Rede- Integrated Intel 
82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 
RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 
USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 ExpressCard , 1 
eSata/USB. Wireless 802.11 a/b/g/n. 
Bluetooth. Webcam 720p HD / Finger 
Print Reader; Bateria de 6 células. 
Garantia de 12 meses, Sistema Windows 

UND 93 282 375 CR R$ 4.676,67  
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original e software anti vírus com licença 
mínima de 1 ano. 

23 

NOTEBOOK com Tela LED 14”  
BrightView de alta definição com diagonal 
de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 
768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 
1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, 
com 2 slots de memória. Dispositivo de 
armazenamento em Disco Rígido de 500 
Gb com velocidade de 7200 Rpm,  
Dispositivo de leitor Express Card/54. 
Drive de Gravador de DVD SuperMulti. 
Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset 
Mobile Intel QM67 Express, Placa de 
Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD 
Grafics3000, Dispositivo de Áudio -Placa 
de som integrada com áudio de alta 
definição(SRS Premium Sound). 
Autofalantes integrados, contectores -01 
mic in/01 Headphone out; Dispositivo de 
entrada de dados-  Teclado com estilo de 
ilha de tamanho integral; Mouse 
TouchPad oferece suporte para gestos 
de múltiplos toques e botão de ativação e 
desativação ; Dispositivo de Rede- 
Integrated Intel 82579LM Gigabit 
(10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo 
de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 
1 Leitor de cartão de mídia digital para 
cartões Secure Digital e multimídia , 1 
eSata/USB.Wireless- LAN 802.11 b/g/n 
sem fio; Conexão de rede sem fio 
Bluetooth com WiDi. Webcam HD 
TrueVision  com microfone digital 
integrado; Bateria de 6 células.  Slot de 
trava de segurança. Portas de 
comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída 
para fone de ouvido/1 entrada para 
microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia de 
12 meses, Sistema Windows original e 
software anti vírus com licença mínima de 
1 ano. 

UND 96 291 387 CR R$ 3.845,00  

24 

NOTEBOOK. Processador Intel core i5-
2520m, similar ou superior, memória 
instalada de 4 gb ddr-3 1333mhz, 500gb 
de HD 7200 rpm, unidade de DVD-rw, 
bateria de 6 células, placa de rede sem 
fio wi-fi,Bluetooth, saisa HDMI, webcam 
HD com sistema operacional. Garantia de 
fornecedor 12 meses. 

UND 91 274 365 CR R$ 5.010,00  
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25 

ROTEADOR WIRELESS. Configurações 
mínimas; suporte para tecnologia 
mydlink, controle de usuários e quais 
sites eles estão acessando; velocidade 
de 300Mbps; radiofrequência de 
operação – 2.4 Ghz, Dois firewalls ativos 
para maios proteção SPI e NAT; função 
WDS e WDA + AP, ‘’ controle avançado 
de pais ‘’; suporte e tecnologias de UPnP, 
DDNS e WPS; protocolos de rede IPV4. 

UND 170 513 683 CR R$ 187,50  

26 

SCANNER- de alta performance, com 
conectividade wireless, facilitando a 
integração com notebooks, além de 
enviar os arquivos digitalizados para 
tablets e smartphones. DESCRIÇÃO: 
com wi-fi; digitaliza frente e verso numa 
única passada; ADF para 50 folhas; 
profundidade de cores: 30 bits interna/24 
bits externa; resolução ótica: 600 dpi; 
páginas por minuto: 35 ppm; ciclo diário 
4000; tipos de documento: Cartão de 
visita, Papal comum, cheque; 
Conectividade: USB 3.0, WI-FI; área de 
digitalização: 21,6X609,6 cm; Densidade 
ótica: não; Dispositivo Fotoelétrico: CIS, 
Capacidade alimentador automático: 50 
folhas; Tamanho máximo para 
digitalização: A4 (21x19,7cm); gramatura 
máxima do papel: 413 g/m; sistema 
operacional: Mac OS X, Windows 7, 
Windows 8 e Windows 10; Alimentação: 
Bivolt (110/220v); Itens inclusos: Cabo de 
alimentação, CD instalação c/ manual, 
manual do usuário; Garantia de 1 ano.  

UND 20 62 82 CR R$ 3.266,67  

27 

Servidor com capacidade de Processador 
com Clock de 3.10 GHz/4-core/8MB/80 
W, 1333, HT, Turbo 1/2/3/4 Processado; 
Qtde de 1 Processador Suportado; 8 Gb 
de Memória do tipo PC3-10600E 
unbuffered ECC DDR3 de até 1333 MHz ; 
Expansivel até 16GB, Mídia Óptica- DVD-
RW, Disco Máximo de discos  8000GB ; 3 
Baias de Discos Livres, 2 Baia de Discos 
Ocupada com 1 TB Sata 6gb/ps; 
compatibilidade de Disco SAS/SATA;  
Non-Hot Plug SAS- 8.0TB (4 x 2TB) 3.5 
inch SAS; Non-Hot Plug SATA- 12.0TB (4 
x 3TB) 3.5 inch SATA; Hot Plug SAS- 
4.0TB (4 x 1TB) 2.5 inch SAS; 
Conformidade com o padrão da indústria- 

UND 65 195 260 CR R$ 7.695,00  
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ACPI V3.0b compatível, PCI Express Rev 
2.0, Suporte PXE, Suporte WOL, , Logo 
de Certificação Microssoft, Red Hat 
logotipo da empresa certificações Linux. 
SUSE Linux logotipo da empresa 
certificações do Servidor, USB 2.0, IPMI 
2.0 cumprimento, DCMI 1,0. Fonte de 
alimentação 350W não hot-plug, fonte de 
alimentação não-redundante.  Fator de 
forma Micro ATX Tower (4U) 6. 
Segurança- Senha de 
configuração;Secure Sockets Layer 
(SSL); Secure Shell (SSH); iLO 3 
(Integrated Lights-Out 3) tem 12 contas 
personalizáveis de clientes e encriptação 
SSL; iLO 3 pode ser desativado através 
de uma configuração global; iLO 
Advanced suporta a integração de 
serviços de diretório. Placa de Rede Dual 
Gigabit integrada. Garantia Brasil de 36 
meses on site.Certificacoes IEC-60950, 
FCC, CSA, Rohs, Linux 

28 

SWITCH 24 PORTAS.Configuração 
mínimas: 24 portas 10/100 Mps com 
negociação de velocidade automática (N-
WAY), QoS para priorização de tráfego 
de dados, voz e vídeo, taxa de 
transferência de  até 200Mbps, 
interligação de computadores, AtAs, 
telefones IP e outros dispositivos de rede; 
Auto MDI/MDI- X para detecção 
automática do padrão de cabo 
(normas/crossover); fonte de alimentação 
interna bivolt automática; painel frontal 
com indicadores de led; tamanho ( 
permita ser instalado com rack de 19’’). 

UND 170 512 682 CR R$ 2.253,33  

INDICE: CR (COTA RESERVCADA DE 25%) - EXME (EXCLUSIVO ME) 
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ANEXO II 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL CAMETÁ, órgão municipal, sediada a Avenida Gentil 

Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no 

CGC/MF sob o nº. 05.105.283/0001-50, doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Prefeito, Sr. JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, 

brasileiro, casado, Carteira de Identidade n. 2434722/2ªVIA/PC-PA e CPF/MF n. 

023.146.732-04 e a EMPRESA xxxxxxxxxx, sediada à xxxxxxxx, nº 000, Bairro: 

xxxx– xxxxxx, Inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual nº 

00.000.000-0, neste ato representado por xxxxxxxxxxx, portador do RG sob nº xxxxx 

SSP/Pa, e do CPF sob nº 000.000.000-00, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica SRP nº 020/2019, publicada no Jornal 

Amazônia, Diário Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, RESOLVE 

registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 

com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 

atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, especificado no Termo de 

Referência, cujo objeto atende o art 3º do Decreto Federal nº 7.892/93. Anexo do edital 

do Pregão Eletrônico SRP nº. 020/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como 

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

IT PRODUTO UND MARCA QUANT R$ UNT 

01      

 

3 VALIDADE DA ATA 

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

assinatura. 

 

4 REVISÃO E CANCELAMENTO 
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4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor 

(ES). 

4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para 

negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e. 

4.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou. 

4.6.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 

4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

4.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

4.8.1 Por razão de interesse público; ou. 

4.8.2 A pedido do fornecedor. 

 

5 CONDIÇÕES GERAIS 

5.1 As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Local e data 

Assinaturas 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 

fornecedor(es) registrado(s) 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

01.020/2019, CELEBRADA ENTRE A 

PREFEITURA DE CAMETÁ E A (NOME DA

EMPRESA), TENDO COMO OBJETO O 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA, NA FORMA ABAIXO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, órgão municipal, sediada a Avenida 

Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no 

CGC/MF sob o nº. 05.105.283/0001-50, doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Prefeito, Sr. JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, 

brasileiro, casado, Carteira de Identidade n. 2434722/2ªVIA/PC-PA e CPF/MF n. 

023.146.732-04e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, sediada à XXXXXXXXXXX, nº 

000, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, Inscrição 

Estadual nº 00.000.000-0, neste ato representado por XXXXXXXX, portador do RG 

sob nº 00000 SSP/Pa, e do CPF sob nº 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente 

Contrato de Registro de Preços, tendo em vista o que consta no processo e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas 

alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 

Eletrônico SRP nº 020/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA, que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3 Objeto da contratação: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUAN R$ UNIT R$ TOT 

1       

TOTAL  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com 

início na data de .........../......../........ e encerramento em 31 de dezembro de 2019. 
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2.2 A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 

8.666/93. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 

à CONTRATADA dependerão dos quantitativos do fornecimento efetivamente 

prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2019 

na classificação abaixo: 

Exercício financeiro: 2019 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: xx – FUNDO MUNICIPAL DE XXXXXXXXXX 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx 

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx 

FONTE DE RECURSOS: xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido a pedido e quando houver 

variações no mercado, contado a partir da data de validade da proposta, pela variação 

do menor índice apresentado no mercado. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

7.1 O regime de execução dos serviços pela CONTRATADA, os materiais que 

serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 
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7.2 Fica designado o servidor xxxxxxxxxxxxxxxx, matrícula nº 00, para ser fiscal do 

contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2019, celebrado com a 

empresa xxxxxxxxxxxxx, CNPJ: XXXXXXXXXXX, para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

E DA CONTRATADA 

8.1 As obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1 Entregar os produtos conforme posto abaixo: 

a) Entrega em parcelas, de acordo com a solicitação da administração 

municipal, tendo a contratada o prazo de 15 (quinze) dias para entregar o 

equipamento solicitado;  

b) As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 

relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada. 

c) Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com 

o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 

48 (quarenta e oito horas) dos equipamentos, sem prejuízo das sanções 

previstas. 

d) A entrega dos produtos solicitados deverá ser realizada diariamente por 

se tratar de produto medicinal; 

8.1.2 A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e 

qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato. 

8.2. As obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 90 (noventa) 

dias, podendo ser realizado de forma parcelada, contados da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicada pelo contratado. 

8.2.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos/serviços efetivamente entregues. 

8.2.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o 

pagamento, mesmo se o material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese 

ensejará, na adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e 

rescisão contratual. 

 

9 CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e no Termo de Referência, anexo do Edital. 
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10 CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3 Indenizações e multas. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

11.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

12.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3 A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 

13.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

14.1 Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação 

ou pela Autoridade Superior. 

14.2 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Cametá/PA. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

......................................................, ........... de ........................................ de 2019. 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 _______________________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
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