
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 

DATA DA SESSÃO: 19/07/2019  
CREDENCIAMENTO: 08:00 horas 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 horas    

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM e ADJUDICAÇÃO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 
3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, pela Lei 
Complementar Federal nº. 123, de 14/12/2006, e pelas condições estabelecidas no presente  edital e seus anexos. 

A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 08:00 horas do dia 19 de julho 
de 2019, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal, situado na Praça Joaquim Coelho Ferreira, 140, 
centro, Isaias Coelho-PI, onde podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 8:00 
às 13:00 horas. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Destina-se a presente licitação a Aquisição de material de informática (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme 
especificações e quantidades constantes do anexo I. 

1.2 – São anexos deste Edital: 

Anexo I – Especificação e quantidades dos itens objeto da licitação; 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser entregue 
fora dos envelopes, quando do credenciamento); 
Anexo III – Declaração de que não Emprega Menor; 
Anexo IV – Modelo da Proposta; e 
Anexo V – Minuta do Contrato. 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas neste Edital.  

2.2 – Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, 
na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame, sob coordenação do pregoeiro. 

3 – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

f) tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 

g) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura;  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 



pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 
poderes do mandante para a outorga.  

4.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha 
foto.  

4.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 

4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

4.5 – O não credenciamento equivale à renuncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar lances durante a sessão e de 
praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação. 

4.6 – Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, deverão ser entregues ou encaminhados ao setor 
responsável pela licitação em envelopes separados. 

4.7 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e 
atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta de preço e o envelope nº 02 – habilitação. 

4.8 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe a desistência da proposta. 

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA 
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo III 
deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) no 
momento da sessão, com registro da ocorrência em ata. 

5.1.1 – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador caso este tenha 
outorga para tal. 

5.1.2 – Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-la na própria sessão ou fazê-la 
oralmente sendo registrada em ata. 

5.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
Pregão nº  
Empresa: 
 
Envelope nº 2 – Habilitação ou Documentos Habilitatórios 
Pregão nº  
Empresa: 

5.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente 
habilitado.  

5.4 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue obrigatoriamente em 01 (uma) via e, 
também, deverá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93.  

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

6.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em 
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;  

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 



incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, assegurado o direito de revisão e atualização na forma 
legal. 

f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

6.3 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso. 

6.4 – A falta da data, rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, ou outras falhas sanáveis, poderá ser suprida pelo 
Representante Legal ou procurador na sessão, desde que tenha poderes para este fim. 

6.5 – A empresa deverá fornecer como parte da proposta: 

6.5.1 – Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regras contidas neste Edital. 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”; 

7.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito 
a: 

7.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição: 

a) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 
do Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

7.1.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Contrato social e o último aditivo; e 

b) Cópia da cédula de identidade dos sócios; 

7.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado e 
Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e 
Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Cópia atualizada do CNPJ; 

e) Cópia do CPF dos sócios; 

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 8.036/90); e 

h) Certidão Negativa de Débito - CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT,conforme lei 12.440/2014. 

7.1.4 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente chancelado pela Junta Comercial 
e com o selo do CRC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; e 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.    

7.1.5 – Outros documentos: 

a                                                                                                             
Complementar no 123/06, quando for o caso;  



7.1.6 - Poderão os participantes desta licitação, caso comprovem serem Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), usufruírem do benefício previsto nos artigos 42 e 43, da Lei Complementar Federal nº. 123/06, que assim 
dispõe: 
 
7.1.6.1 - A comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP somente será exigida para efeitos de contratação e não 
como condição para participação na habilitação, o que não exclui o dever dos licitantes apresentarem os documentos 
exigidos, mesmo com pendências; 
 
7.1.6.2 - Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis ao licitante com a restrição, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa; 
 
7.1.6.3 - Em não ocorrendo a regularização da documentação no prazo acima mencionado, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 
7.1.7 - No caso dos subitens "a", "b", "c" e "h", do item 7.1.3, poderão os participantes desta licitação, caso comprovem 
serem Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), usufruírem do benefício previsto nos artigos 42 e 43, da Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, c/c artigo 38, da Lei Municipal nº. 262/11, que assim dispõe: 
 
7.1.7.1 - A comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP somente será exigida para efeitos de contratação e não 
como condição para participação na habilitação, o que não exclui o dever dos licitantes apresentarem os documentos 
exigidos, mesmo com pendências; 
 
7.1.7.2 - Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis ao 
licitante com a restrição, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
7.1.7.3 - Em não ocorrendo a regularização da documentação no prazo acima mencionado, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

7.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do documento.  

7.3 – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 
neste Edital e seus anexos. 

7.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos poderá o(a) pregoeiro(a) considerar o proponente inabilitado. 

7.5 – Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. 

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO; 

8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 

8.2 – Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação. 

8.3 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá a verificação da 
conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal verificação, o Pregoeiro 
poderá contar com assessoria técnica; 

b) Que contenham preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado. 



8.3.1 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá o pregão e estabelecerá 
uma nova data com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o recebimento de novas propostas.  

8.4 – Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela 
quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos 
por extenso. 

c) Se o proponente não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada. 

8.5 – As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.  

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 
apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 

8.6 – Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro procederá o sorteio na 
forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o lance 
primeiro. 

8.7 – O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou percentagem de redução 
sobre o menor preço (margem de lance). 

8.8 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a 
partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor.  

8.8.1 – A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 
daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances. 

8.9 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances. 

8.10 – O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes para ofertarem seus 
lances orais. 

8.11 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação 
de lances ou conforme determinar o pregoeiro no momento da sessão.  

8.12 – Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as penalidades previstas 
no edital. 

8.13 – Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, 
na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado e aceito pelo Pregoeiro.  

8.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço.  

8.15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 
respeito.  

8.15.1 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do material, bem 
como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser definido pelo pregoeiro. 

8.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens. 

8.17 – Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for possível a verificação. 

b).1 – Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação de habilitação. 

b).2 – A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na inabilitação da licitante.   



8.17.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 
por meio eletrônico, exceto por impossibilidade devidamente justificada.  

8.17.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 
verificação. 

8.18 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 
autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).  

8.19 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ao) habilitada(s) e 
declarada(s) vencedora(s) do certame.  

8.20 – Será advertido pelo (a) pregoeiro(a) o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.  

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL 

9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação.  

9.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente.  

9.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

9.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9.6 – A adjudicação será feita por item.  

10 - PROCEDIMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de Microempresa (ME) ou de Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e não sendo a proposta 
válida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos: 

10.2 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
10.3 - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.3.1 - A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;  

 
10.3.2 - Não ocorrendo a contratação da ME ou da EPP, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.1, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

 
10.3.3 - No caso de equivalência de valores apresentados pelas empresas acima mencionadas que se encontrem 
enquadradas no subitem 10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar a melhor oferta; 

 
10.3.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens acima, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
10.3.5 - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 



10.3.6 - A ME e a EPP terão 5 (cinco) minutos para utilizar o Direito previsto no subitem 10.3.1., após o encerramento 
dos lances, sob pena de decadência deste Direito. 

11 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 – Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no 
contrato e deverão ser feitas na sede do Município contratante. 

11.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do 
número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 
datas e horários e endereço de entrega.  

11.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo 
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.  

11.4 – Os itens deverão ser entregues no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento 
da respectiva requisição. 

11.5 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a critério do 
Contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, o prazo para entrega total do 
objeto licitado.  

11.6 – O objeto desta licitação será fornecido na sede da Prefeitura Municipal de Isaias Coelho-PI, conforme as 
especificações constantes deste edital, no horário de 8:00hs às 12:00hs, no endereço especificado no preâmbulo deste 
edital. 

11.7 – A firma fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem nenhum ônus 
para o Município. 

11.8 – Os produtos deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a 
contar do recebimento. 

11.9 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.  

12 – DO PAGAMENTO 

12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela 
autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição imprescindível para o pagamento. 

12.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 
presente licitação. 

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens objeto desta licitação. 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do material, diligenciando nos casos 
que exigem providências corretivas. 

d) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 – A Contratada obriga-se a: 

a) Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos 
requeridos pela administração. 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for constatado a não conformidade 
com as especificações. 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

15 – FONTE DOS RECURSOS 



15.1 – Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Município de Isaias 
Coelho. 

16 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

16.1 – O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará com a manutenção do 
percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para o 
Município na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa 
ao público em geral; 

16.2 – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, quando da entrega da fatura 
do fornecimento, caso seja requerido pela empresa; 

16.3 – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra do material junto ao seu 
fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de acordo com o percentual da proposta 
apresentada. 

16.4 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, este só poderá ser pedido 
com relação à fatura seguinte. 

16.5 – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser repassados integralmente ao 
Município. 

17 – DO CONTRATO 

17.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja respectiva minuta 
constitui anexo do presente ato convocatório.  

17.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, comparecer a sede da 
Prefeitura Municipal de Isaias Coelho, Piauí, para assinar o contrato.  

17.3 – Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação. 

17.3.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 

17.3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Isaias Coelho, Piauí. 

17.4 – A contratação será celebrada com duração de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou 
ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado 
ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.  

18 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

18.1 – No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/ou proposta, a Prefeitura poderá 
aplicar ao contratado, garantida a ampla e prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme 
a falta ensejada; 

18.2 – No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula deste Texto; 

18.3 – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente; 

18.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força maior, devidamente 
justificados e aceitos pela mesma. 

18.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem validade, durante o contrato ou 
visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo 
não inferior a 2 (dois) anos; 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a 
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.  

19.2 – Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

19.3 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta licitação.  



19.4 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível 
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o(a) pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor. 

 19.5 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes na sessão.  

19.6 – O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Isaias Coelho. 

19.7 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município, 
na forma legal.  

19.8 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da 
ementa, até 30 (trinta) dias após a publicação, sendo posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo.  

19.9 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura vivenciadas, 
serão decididos pelo Pregoeiro, com vistas a conferir agilidade ao feito, ficando facultado ao Pregoeiro ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, na forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

19.10 – Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, 
estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante. 

19.11 – O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

19.12 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

19.13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o Foro da Comarca de Isaias Coelho, Estado do Piauí, excluído que fica quaisquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

19.14 – Maiores informações poderão ser adquiridas na sede desta Prefeitura. 

19.15 Este certame encontra-se em conformidade com o tratamento jurídico diferenciado e simplificado para os 
Microempreendedores Individuais (MEI), para às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), contribuindo, 
assim, para a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional e para a ampliação da 
eficiência das políticas públicas, consoante artigo 146, inciso III, alínea "d", artigo 170, inciso IX e artigo 179, da Constituição 
Federal, c/c Lei Complementar Federal nº. 123/06. 

 

Isaias Coelho (PI), 08 de julho de 2019. 

 
 
__________________________________ 
Pregoeiro 
 
__________________________________ 
Presidente CPL 
 
__________________________________ 
Secretario CPL 
 
__________________________________ 
Membro CPL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 019/2023 – ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
LOTE I 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
UND QTDE. 

 
VLR. UNITARIO 

 
VLR. 

TOTAL 

01 
Adaptador Wi-Fi USB 300 Mbps UND 05   

 

Velocidade Wireless N de até 300 Mbps A tecnologia MIMO com forte penetração de intensidade do 
sinal, maior cobertura wireless, proporcionando melhor desempenho e ótima estabilidade. Interface: USB 
2.0 - Ganho de Antena: Interna - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Segurança 
Wireless: Suporta WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits. Garantia do Fabricante: 01 Ano. 

 
Deve ser anexado folder que comprove as características do produto. A ausência deste documento 
iautomaticamente desclassifica o licitante. 

02 
Alicate de Crimpagem  UND 05   

03 
Acess Point Wireless UND 25   

 

Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port 
Buttons Reset 
Antenna (2) Dual-Band Antennas, 3 dBi Each 
Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac 
Power Method Passive Power over Ethernet (24V),(Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 
Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter* 
Maximum Power Consumption 6.5W 
Maximum TX Power 20 dBm 
BSSID Up to Four per Radio 
Power Save Supported 
Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
Certifications CE, FCC, IC 
Mounting Wall/Ceiling (Kits Included) 
Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F) 
Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing 
 
Advanced Traffic Management: 
VLAN 802.1Q 
Advanced QoS Per-User Rate Limiting 
Guest Traffic Isolation Supported 
WMM Voice, Video, Best Effort, and Background 
Concurrent Clients 200+ 
 
Deve ser anexado folder que comprove as características do produto. A ausência deste documento 
iautomaticamente desclassifica o licitante. 

04 
Camera Digital Profissional DSLR D3400 Kit 

com Lente 18.55 mm Vr 
UND 02   

05 
Cabo Par Trançado Cat. 5E UND 20   



 

Caixa com 305 metros Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801, Categoria 5 e, para cabeamento 
horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panel) e os conectores nas áreas de 
trabalho. Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em 
polietileno de alta densidade. Capa externa em PVC não propagante a chama, com marcação seqüencial 
métrica. Marcação seqüencial métrica decrescente (305 – 001m). Não serão aceitos cabos de segurança e 
CFTV. 
 
Deve ser anexado folder que comprove as características do produto. A ausência deste documento 
iautomaticamente desclassifica o licitante. 
 
Garantia : 12 meses 

06 
Cartão de Memoria Micro SSD 8 GB com 
adaptador SD 

UND 20   

07 
Pino CD 100 Unidades UND 10   

08 
Microcomputador Pentium Dual Core   UND 12   

 

Processador Intel® Pentium® G5400 (3.70 GHz, 4 MB Cache, Dual-Core) 
Soquete LGA 1151 
Chipset Intel® H310 Express 
 
Memória RAM 4 GB1 DDR4 SDRAM (2400 MHz) com 2x slots DIMM com suporte de até 32 GB 
Disco Rígido 500 GB, SATA III, 3,5“, 7200 RPM 
Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet 
Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0 e 1x PCI Express x1 
Portas de Conexão 
Traseira: 
 
2x PS/2 (teclado e mouse) 
2x USB 2.0 + 2x USB 3.1 Gen 1 
1x HDMI, 1x VGA 
1x RJ-45 
1x Serial DB9 
3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – 
Alto-falantes) 
 
Frontal: 
 
4x USB 2.0 
1x Line in (Microfone) 
1x Line out (Fone de Ouvido) 
Gabinete Formato torre, cor preta 
 
Fonte 150 W, 100~240 V / 50~60 Hz automática 
Teclado Português Brasil, ABNT2 
Mouse Ótico, 2 botões, com scroll 
Segurança Anilha para cadeado 
TPM 2.0 (firmware TPM) 
Deve ser entregue com o Sistema Operacional Windows 10 Professional OEM 
 
Deve ser informado marca e Modelo do produto ofertado 
O equipamento Ofertado deve ter Iso 9001 e ISO 14000. 
O equipamento deve Possuir HCL ( Hard List Compatibily com Windows 8 ou superior ) 
Deverá ser anexado o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
Deverá ser emitida declaração do fabricante direcionada para este certame informando quem prestara 



a garantia em Teresina. 
 
A não apresentação dos documentos acima automaticamente desclassifica o licitante. 
Garantia : 12 meses 

09 
Microcomputador Core I5 com 8 Gb de 
memoria  

UND 24   

 

Processador Oitava Geração Intel® Core™ i5-8400 (2.80 GHz, 9 MB Cache, Hexa-Core) com Intel® Turbo 
Boost até 4.00 GHz 
Soquete LGA 1151 
Chipset Intel® H310 Express 
Deve acompanhar Sistema Operacional Windows 10 Pro 
Memória RAM 8 GB1 DDR4 SDRAM (2400 MHz) 
2x slots DIMM com suporte de até 32 GB 
Disco Rígido 500 GB, SATA III, 3,5“, 7200 RPM 
Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador 
Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e 
OpenGL 4.5 
Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 5.1 canais 
Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet 
Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0 
1x PCI Express x1 
 
Portas de Conexão 
Traseira: 
2x PS/2 (teclado e mouse) 
2x USB 2.0 + 2x USB 3.1 Gen 1 
1x HDMI, 1x VGA 
1x RJ-45 
1x Serial DB9 
3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out e alto-falantes) 
 
Frontal: 
4x USB 2.0 
1x Line in (Microfone) 
1x Line out (Fone de Ouvido) 
 
Fonte 150 W, 100~240 V / 50~60 Hz automática 
Teclado Português Brasil, ABNT2 
Mouse Ótico, 2 botões, com scroll 
Segurança Anilha para cadeado 
TPM 2.0 (firmware TPM) 
 
Deve ser informado marca e Modelo do produto ofertado. 
O equipamento deve Possuir HCL ( Hard List Compatibily com Windows 8 ou superior ) 
O equipamento Ofertado deve ter Iso 9001 e ISO 14000. 
Deverá ser anexado o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
Deverá ser emitida declaração do fabricante direcionada para este certame informando quem prestara 
a garantia em Teresina. 
 
A não apresentação dos documentos acima automaticamente desclassifica o licitante. 
Garantia : 12 meses 

10 
Cooler Multilaser para processador 
775/1150/1155/1156/1151 

UND 15   

11 
Conector Macho RJ45 Cat. 5 - PLUG – RJ45  UND 500   



 

Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em  sala  de 
telecomunicações, pontos de distribuição ou em pontos de acesso  na área de trabalho. Contatos 
adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis 
Deve ser informado marca e Modelo do produto ofertado 

12 

HD 1 TB Interno SATA III 
 
Deve ser informado marca e Modelo do 
produto ofertado 
Deve ser anexado o folder do produto 
ofertado. 
Garantia : 12 meses 

UND 10   

13 

GRAVADOR DE DVD Externo 
Deve ser informado marca e Modelo do 
produto ofertado 
Deve ser anexado o folder do produto 
ofertado. 
Garantia : 12 meses 

UND 24   

14 
Scanner de Mesa UND 02   

 

Resolução Óptica :minimo  600 x 600 dpi - Resolução Interpolada : 1200 x 1200 dpi - Interface Padrão: USB 2.0 Alta 
Veloc., Wireless 802.11 b/g/n  Velocidade minima  Digitalização (Duplex):  18 ppm (colorido e monocromático) Papel 
Carta - Velocidade minimaDigitalização:  18 ppm (colorido e monocromático) Papel Carta  - Tipo de Scanner: CIS 
Duplo - Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm - (Comprimento) Tamanho do Documento 
(Máximo): Até 21,6 cm (Largura) x 86,3 cm (Comprimento) - Ciclo de Trabalho Diário: Até 500 páginas Capacidade de 
Entrada de Papel :minimo 20 folhas - Sistemas Operacionais Compatíveis: - Windows®: Windows® 8, Windows® 7, 
Windows Vista®, Windows® XP (Home & Professional) | Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x Linux® Função 
"Digitalizar para: PC (arquivo, imagem, e-mail e OCR), FTP, rede, servidor de e-mail, pendrive USB, aplicativos em 
nuvem e dispositivos móveis. - Garantia: 12 (doze) meses. 
 
Deverá ser anexado os folders e todas as certificações exigidas. A não apresentação desta documentação, implicará 
na desclassificação do licitante. 

15 
Estabilizador 1500 VA UND 12   

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 93%; Tipo de microprocessador “RISC/FLASH” ou 
“CISC/FLASH” ou “DSP”; Função de Amostragem True RMS. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de 
entrada com seleção automática (sem interferência do usuário) para as tensões de 115 Volts/127 Volts ou 220 Volts; 
Freqüência nominal de entrada de 60 Hz; Tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, 
entre 98 Volts - 253 Volts de acordo a voltagem pré-selecionada; Corrente nominal de entrada de, no mínimo, 14A 
para tensão de 115 Volts e 7A para tensão de 220 Volts; Tipo de conexão de entrada via cabo de alimentação padrão 
NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Tensão nominal de saída monofásica - para a voltagem de 115 Volts; 
Potência nominal ativa com capacidade de, no mínimo, 1500 Watts; Potência nominal aparente com capacidade de, 
no mínimo, 1500 Volt-Àmpere; Variação admissível de tensão na saída de, no máximo, ± 6%; Frequência nominal de 
saída de 60 Hz; Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva: não introduz; Tempo de resposta de tensão na 
saída de, no máximo, 02 (três) ciclos de rede; Tipo de conexão de saída de, no mínimo, 06 (seis) tomadas no padrão 
NBR 14136: 2002. CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE ELÉTRICAS: Proteção por meio de fusível de, no mínimo, 1F x 
12A em tensão de 250 Volts; Proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático na saída; Proteção 
contra surtos e picos de tensão com varistor (fase-neutro); Possuir no mínimo 8 estágio de regulação; Proteção 
contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático na saída; Proteção contra 
sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Proteção com filtro de linha. ASPECTOS CONSTRUTIVOS: 
Gabinete Metálico com painel frontal em plástico antichamas; Chave liga/desliga embutida no gabinete; LEDs 
localizados no painel frontal do gabinete com indicação das condições de funcionamento da rede elétrica no status 
normal, alta crítica e baixa crítica. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAL: Temperatura de operação de, no mínimo, 0 a 40ºC. 
CONFORMIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a 
instalação, configuração e operação dos equipamentos. Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por 
meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis 
no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link. 
Todas as documentações exigidas neste item asseguram maior isonomia na avaliação técnica das propostas das 
empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos 
equipamentos ofertados. Cabe também informar que a falta de transparência na apresentação de todas as 
documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame licitatório. CONDIÇÕES DE 



GARANTIA: Garantia do fabricante contra defeitos por período de 12 (doze) meses. Todos os componentes dos 
equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, não 
sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não 
realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; As exigências de garantia deverão ser 
comprovadas através de folder ou catálogo da rede credenciada ou na ausência destes por meio de documento 
oficial do fabricante direcionado a contratante para o referido processo. 
 

Deve ser informado marca e Modelo do produto ofertado 

 

Deverá ser anexado o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
 
A não apresentação dos documentos acima automaticamente desclassifica o licitante. 
Garantia : 12 meses 

16 
Estabilizador 1000 VA UND 20   

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 93%; Tipo de microprocessador “RISC/FLASH” ou 
“CISC/FLASH” ou “DSP”; Função de Amostragem True RMS. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de 
entrada com seleção automática (sem interferência do usuário) para as tensões de 115 Volts/127 Volts ou 220 Volts; 
Freqüência nominal de entrada de 60 Hz; Tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, 
entre 98 Volts ~ 253 Volts de acordo a voltagem pré-selecionada; Corrente nominal de entrada de, no mínimo, 9A 
para tensão de 115 Volts e 4A para tensão de 220 Volts; Tipo de conexão de entrada via cabo de alimentação padrão 
NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Tensão nominal de saída monofásica - para a voltagem de 115 Volts; 
Potência nominal ativa com capacidade de, no mínimo, 1000 Watts; Potência nominal aparente com capacidade de, 
no mínimo, 1000 Volt-Àmpere; Variação admissível de tensão na saída de, no máximo, ± 6%; Frequência nominal de 
saída de 60 Hz; Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva: não introduz; Tempo de resposta de tensão na 
saída de, no máximo, 03 (três) ciclos de rede; Tipo de conexão de saída de, no mínimo, 06 (seis) tomadas no padrão 
NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE ELÉTRICAS: Proteção por meio de fusível de, no mínimo, 1F x 
12A em tensão de 250 Volts; Proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático na saída; Proteção 
contra surtos e picos de tensão com varistor (fase-neutro); Possuir no mínimo 8 estágio de regulação; Proteção 
contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático na saída; Proteção contra 
sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Proteção com filtro de linha. ASPECTOS CONSTRUTIVOS: 
Gabinete com painel frontal em plástico antichamas; Chave liga/desliga embutida no gabinete; LEDs localizados no 
painel frontal do gabinete com indicação das condições de funcionamento da rede elétrica no status normal, alta 
crítica e baixa crítica. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAL: Temperatura de operação de, no mínimo, 0 a 40ºC. 
CONFORMIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a 
instalação, configuração e operação dos equipamentos;Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por 
meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis 
no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link; 
Todas as documentações exigidas neste item asseguram maior isonomia na avaliação técnica das propostas das 
empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos 
equipamentos ofertados. Cabe também informar que a falta de transparência na apresentação de todas as 
documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame licitatório. CONDIÇÕES DE 
GARANTIA: Garantia do fabricante contra defeitos por período de 12 (doze) meses. 
 

Deve ser informado marca e Modelo do produto ofertado 

 

17 
Estabilizador 500 VA UND 12   

 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 90%; Tipo de microprocessador “RISC/FLASH” ou 
“CISC/FLASH” ou “DSP”; Função de Amostragem True RMS. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de 
entrada com seleção automática (sem interferência do usuário) para as tensões de 115 Volts/127 Volts ou 220 Volts; 
Freqüência nominal de entrada de 60 Hz; Tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, ± 15%, ou seja, 
entre 98 Volts ~ 253 Volts de acordo a voltagem pré-selecionada; Corrente nominal de entrada de, no mínimo, 4A 
para tensão de 115 Volts e 2A para tensão de 220 Volts; Tipo de conexão de entrada via cabo de alimentação padrão 
NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Tensão nominal de saída monofásica - para a voltagem de 115 Volts; 
Potência nominal ativa com capacidade de, no mínimo, 500 Watts; Potência nominal aparente com capacidade de, no 
mínimo, 500 Volt-Àmpere; Variação admissível de tensão na saída de, no máximo, ± 6%; Frequência nominal de saída 
de 60 Hz; Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva: não introduz; Tempo de resposta de tensão na saída 
de, no máximo, 03 (três) ciclos de rede; Tipo de conexão de saída de, no mínimo, 06 (seis) tomadas no padrão NBR 
14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE ELÉTRICAS: Proteção por meio de fusível de, no mínimo, 1F x 6A em 



tensão de 250 Volts; Proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático na saída; Proteção contra 
surtos e picos de tensão com varistor (fase-neutro); Proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento e 
rearme automático na saída; Proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Proteção 
com filtro de linha. ASPECTOS CONSTRUTIVOS: Gabinete com painel frontal em plástico antichamas; Chave 
liga/desliga embutida no gabinete; LEDs localizados no painel frontal do gabinete com indicação das condições de 
funcionamento da rede elétrica no status normal, alta crítica e baixa crítica. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAL: 
Temperatura de operação de, no mínimo, 0 a 40ºC. CONFORMIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: Fornecimento de 
toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos;Todas as 
exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais 
diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização 
de quaisquer artifícios de endereçamento de link; Todas as documentações exigidas neste item asseguram maior 
isonomia na avaliação técnica das propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o 
entendimento correto do escopo de fornecimento dos equipamentos ofertados. Cabe também informar que a falta 
de transparência na apresentação de todas as documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da 
empresa no certame licitatório. CONDIÇÕES DE GARANTIA: Garantia do fabricante contra defeitos por período de 12 
(doze) meses 
 

Deve ser informado marca e Modelo do produto ofertado 

Deverá ser anexado o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
 
A não apresentação dos documentos acima automaticamente desclassifica o licitante. 
 

18 
Fonte Real de 200 Watts 
Entda : Bivolt/saída 110 Volts 
Garantia : 06 meses. 

UND 20   

19 Filtro de Linha com 06 Tomadas  
UND 15   

20 

HD Externo 1 TB  USB  
Garantia : 12 meses. 
Deve ser anexado o folder que comprove as 
características do produto. 
 

 

UND 17   

21 
Impressora Multifuncional Laser Tipo I UND 06   

 

 

Impressora, Copiadora e Digitalizadora Velocidade de impressão A4: Até 20 ppm1 Preto;  Velocidade de impressão da 
primeira página: Menos 10 segundos. Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 2400 x 600 dpi ou 1200 x 1200 dpi 
Memória Padrão: 32 MB ou superior ;Velocidade do processador 200 MHz; Ciclo de trabalho Mensalmente: Até 
10000 páginas Bandeja Entrada : 150 Folhas Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Função 
Digitalizadora: Resolução Optica: mínimo de 600 x 1200 dpi;  Resolução Interpolada :ate 19200 X 19200 ADF :Minimo 
de 10 paginas Função Copiadora: Dimensionamento da Copiadora 25 até 400% Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 
cpm2 Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 300 x 300 dpi; Até 400 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 
400 x 600 dpi  
Deverá acompanhar um kit extra de suprimentos original do fabricante. Garantia: 12 meses 
 

Deve ser informado o modelo do produto e o modelo do suprimento adicional na proposta. Deverá ser anexado o 
prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
 
A não apresentação dos documentos acima automaticamente desclassifica o licitante.  

22 
Impressora Multifuncional Laser Tipo II 

 
UND 10   

 

Copiadora, Impressora, Digitalizadora - Impressão - Velocidade de impressão (preto): Normal: Até 30 ppm; - Ciclo de 
trabalho (mensal, A4): Até 10.000 páginas; - Tecnologia de impressão: Laser; - Qualidade de impressão preto (ótima): 
600 x 600 dpi ou superior; Conectividade - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede 
Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada - Manuseio de papel -  Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de 
entrada para 250 folhas; - Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas; - Impressão frente 
e verso: automatic; - Tamanhos de mídia suportados: ate 21.5 X 35.6 cm; Especificações do scanner - Tipo de 
scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Formatos dos arquivos digitalizados: O software de 
digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; Resolução de 



digitalização, óptica: Até 600 X 2400 dpi; ADF: sim para no mínimo 35 paginas; Especificações da copiadora - 
Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 30 cpm; Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi; 
Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%; Deverá acompanhar um kit extra de suprimentos 
original do fabricante . 
 

Deve ser informado o modelo do produto e o modelo do suprimento adicional na proposta. Deverá ser anexado o 
prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
 
A não apresentação dos documentos acima automaticamente desclassifica o licitante.  
 

23 
Impressora Multifuncional Jato de Tinta Tipo I  UND 04   

 

Impressora - Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico - Número de cartuchos de impressão: 2 (1 preto,1 
tricolor) - Impressão sem margens: 210 x 297 mm (A4); - Idiomas padrão de impressora: GUI HP PCL 3;  
- Funcionalidades de software inteligente de impressora: Frente e verso manual. 
- Capacidade de impressão móvel: via AirPrint. Suporte à impressão na maioria dos smartphones e tablets com 
estes sistemas operacionais: Android, iOS. Velocidade de impressão 
 - Velocidade máx. Impressão p&b (ppm): até 7,5 ppm - Velocidade máx. impressão cor (ppm): até 5,5 ppm - 
Resolução de impressão - p&b: até 1200 x 1200 dpi - Resolução de impressão - cor: até 4800 x 1200 dpi - Saída 
da primeira página, preto: até 14 segundos - Saída da primeira página, cores: até 18 segundos - Preto (rascunho): 
até 20 ppm ; 
- Cor (rascunho): até 16 ppm  
Scanner - Tipo de digitalização / tecnologia: Base plana / sensor de imagem por contato (contactimagesensors - 
CIS) - Resolução óptica - digitalização: até 1200 dpi  
- Resolução da digitalização hardware: até 1200 x1200dpi - Formatos dos arquivos digitalizados:  JPEG, TIFF, PDF, 
BMP e PNG, Modos de entrada para digitalização: Digitalização através do software HP Photosmart  - Tamanho 
máximo da digitalização: 216 x 297 mm; 8,5x11,69 pol. - Profundidade de bits / níveis de escala de cinza: 24 bits/ 
256 Copiadora - Redução/ampliação da cópia: de 25% a 200% - Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): até 
600 x 300 ppp; Cor (texto e gráficos) até 600x300 ppp - Definições de copiadora: Ampliação automática.  
- N° máximo de cópias por original: até 9 cópias  
- Ciclo de trabalho: até 1000 páginas (A4)  
- Volume mensal de páginas recomendado: de 100 a 250 Tipos de suportes de impressão comportados - Papel 
comum, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para jato de tinta Peso 
suportado da mídia - A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico 
HP 10 x 15 cm: até 300g/m² Tamanhos de mídia suportados - A4; B5; A6; Envelope DL Tamanhos personalizados 
das mídias -  89 x 127 a 215 x 279 mm;  
Manuseamento de papel -  Bandeja de entrada para 60 folhas - Bandeja de saída para 25 folhas  
- Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) - Capacidades de entrada: até 60 folhas padrão; 
até 5 envelopes; até 20 cartões; até 10 folhas etiquetas; até 60 folhas ofício  
- Bandeja de entrada 60 folhas; Bandeja de saída 25 folhas; Opções de frente e verso: Manual (fornecido 
suporte de driver); Capacidade do alimentador automático de documentos: Não aplicável; Alimentador 
de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada: Até 60 folhas ; Até 5 
envelopes; Não aplicável Transparências; Até 20 cartões; Até10 sheets labels; Até 60 folhas ; 
Capacidades de saída: Até 25 folhas standard; Até 5 envelopes; Não aplicável Transparências; Até 20 
cartões; Até 10 folhas etiquetas; Até 25 folhas. 
A ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA SERÁ PRESTADA DIRETAMENTE PELA PROPRIA LICITANTE. 
Deverá acompanhar um kit extra de suprimentos original do fabricante.  Garantia: 12 meses. 
 

Deve ser informado o modelo do produto e o modelo do suprimento adicional na proposta. Deverá ser anexado 
o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. O não fornecimento destas informações 

desclassifica o licitante. 
 

24 
Impressora Multifuncional Jato de Tinta com 

Bulking 
UND 04   

 

Tecnologia 
- Tecnologia jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) 
- sistema original tanque de tinta  
 
>Funcionalidades 
- IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS  
 



>Velocidade de impressao 
- Máxima: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm  
- Normal: Em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm 
 
>Tamanho da gota de tinta 
- 3.0 picolitros 
 
>Resolução 
- Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel 
 
>Capacidade de papel 
- Bandeja de ENTRADA: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 
30 cartões postais 
- Bandeja de SAIDA: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais 
 
>Tipo de Papel suportado 
- Folhas individuais: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou 
folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), 
meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) 
- Tipos: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográco para jato de tinta 
- Envelopes: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm) 
- Gramatura do papel suportado: 64 ~ 90 g/m2 
 
>COPIADORA 
- Quantidade: 1-20 cópias (sem PC) 
- Tamanho: A4, carta  
 
>SCANNER - Tipo 
- Base plana com sensor de linhas CIS colorido 
 
>SCANNER - Área de digitalização 
- Máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") 
 
>SCANNER - Resolução 
- Ótica: 1200 dpi 
- Hardware: 1200 x 2400 dpi 
- Interpolada: 9600 x 9600 dpi  
 
>SCANNER - Outros 
- Profundidade da Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída 
- Funções de digitalização: Digitalização para PC (PDF e WSD) 
 
>Interface e Conectividade 
- USB de alta velocidade (compativel com a especicação USB 2.0)  
- 802.11 b/g/n) 
- Wi-Fi Direct® 
 
Deverá acompanhar um kit extra de suprimentos original do fabricante.  Garantia: 12 meses. 

 

Deve ser informado o modelo do produto e o modelo do suprimento adicional na proposta. Deverá ser anexado 
o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
O não fornecimento destas informações desclassifica o licitante. 
 

25 
Impressora Laser Mono Tipo I UND 03   

 

Impressora com Velocidade de impressão A4: Até 20 ppm Preto;  Velocidade de impressão da primeira página: Menos 
10 segundos. Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 2400 x 600 dpi ou 1200 x 1200 dpi Memória Padrão: 32 MB 
ou superior ;Velocidade do processador 200 MHz; Ciclo de trabalho Mensalmente: Até 10000 páginas Bandeja 
Entrada : 150 Folhas Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi. Deverá acompanhar um kit extra 
de suprimentos original do fabricante. Garantia: 12 meses 
 



Deve ser informado o modelo do produto e o modelo do suprimento adicional na proposta. Deverá ser anexado 
o prospecto do produto comprovando as caracteristicas solicitadas. 
 O não fornecimento destas informações desclassifica o licitante. 

 

26 
GPS Portatil UND 02   

 

 visor colorido e nítido de 5,6 cm (2,2 pol) 

 Receptor GPS de alta sensibilidade com suporte ao HotFix® e ao GLONASS 

 4 GB de memória interna. Pode ser expandida com um cartão microSD™ (não incluso). 

 Bússola de 3 eixos e altímetro barométrico 

 Mapa base mundial com relevo sombreado 

 Produto a prova de agua 
 
Deve ser informado o modelo do produto na proposta. O não fornecimento destas informações desclassifica o 
licitante 

27 

Memoria DDR3 4 GB 1333 MHZ 
Deve ser especificado Marca e Modelo Ofertados. 
Tambem devera ser apresentado o folder para 
comprovação das características do Produto. 
 

UND 25   

28 

Memoria DDR3 8 GB 1333 MHZ Sodim 
Deve ser especificado Marca e Modelo Ofertados. 
Tambem devera ser apresentado o folder para 
comprovação das características do Produto. 

UND 24   

29 
Microfone s/ Fio UND 05   

30 
Mesa Digitalizadora Tela 10”  UND 01   

 

Conectividade: Wireless  
Despositivo de Entrada :Pen  
Tecnologia Wireless : Bluetooth  
Durabilidade da bateria :Minimo 15 horas 
Tamanho do display : minimo de 152 mm x 95 mm 
 
Deve ser especificada Marca e Modelo do Produto ofertado. 
Garantia : 12 meses. 

31 
Monitor 15.6” UND 12   

 

Tamanho do painel: 15,6" Widescreen (painel LED) 
- Tamanho da imagem visível: 39,5 cm 
- Pixel pitch: 0,252 mm 
- Brilho: 180 cd/m² 
- Relação de contraste dinâmico (DCR): 20.000.000:1 
- Tempo de resposta: 8 ms 
- Ângulo de visão horizontal: 90° 
- Ângulo de visão vertical: 50° 
- Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 50 KHz 
- Frequência de varredura vertical: 60 Hz 
- Largura de banda: 85 MHz 
- Suporte de cores: 262.000 
 
>Resolução da tela 
- Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) 
- Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) 
 
>Interface de Conexão 
- Conectores: Analógico (RGB) 
 
>Outros Recursos 
- Plug & Play: DDC2B/CI 
- Energy Star: Sim (EPA) 



- Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu 
(download no site AOC ou CD)  
 
>Compatibilidade 
- Windows, MAC, Linux 
 
>Alimentação 
- Fonte: Fonte Externa USB 5V DC, 100-240V~, 50/60Hz 
 
Garantia : 12 meses 
 
Devera ser informado marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado o folder que comprove as 
características. A ausência do folder desclassifica o licitante. 
 

32 
Monitor 18.5”  UND 12   

 

Caracteristicas da Tela 
- Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) 
- Tamanho da imagem visível: 47 cm 
- Pixel pitch: 0,3 mm 
- Brilho: 200 cd/m² 
- Relação de contraste dinâmico (DCR): 20.000.000:1 
- Tempo de resposta: 5 ms 
- Ângulo de visão horizontal: 90° 
- Ângulo de visão vertical: 50° 
- Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 50 KHz 
- Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz 
- Largura de banda: 85 MHz 
- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões 
 
>Resolução da Tela 
- Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) 
- Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) 
 
>Interface de Conexão 
- Conectores: Analógico (RGB) 
 
>Outros Recursos 
- Plug & Play: DDC2B/CI 
- Energy Star: Sim (EPA) 
- Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu 
(download no site AOC ou CD)  
 
>Compatibilidade 
- Windows, MAC, Linux 
 
>Alimentação 
- Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz 
- Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt 
 
>Caracteristicas Fisicas 
- Dimensões com base - (L x A x P) mm: 437,4 x 336,8 x 156,0 
- Peso líquido (Kg): 1.97 
 
>Itens inclusos na embalagem 
- Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e Monitor 
 
Garantia : 12 meses 
 
Devera ser informado marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado o folder que comprove 
as características. A ausência do folder desclassifica o licitante. 
 



33 
Monitor 21.5” UND 24   

 

>Caracteristicas da Tela 
- Tamanho do painel: 21.5" Widescreen (painel LED) 
- Tamanho da imagem visível: 54.7 cm 
- Pixel pitch: 0,248 mm 
- Brilho: 200 cd/m² 
- Relação de contraste dinâmico (DCR): 20.000.000:1 
- Tempo de resposta: 5 ms 
- Ângulo de visão horizontal: 90° 
- Ângulo de visão vertical: 50° 
- Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 83 KHz 
- Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz Hz 
- Largura de banda: 165 MHz 
- Suporte de cores: Maior que 16 milhões 
- Controles Manuais: Power 
 
>Resolução da tela 
- Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) 
- Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) 
 
>Interface de Conexão 
- Conectores: Analógico (RGB) 
 
>Outros Recursos 
- Plug & Play: DDC 2B/CI 
- Energy Star: Sim (EPA) 
- Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download 
no site AOC ou CD)  
 
>Compatibilidade 
- Windows, Linux 
 
>Alimentação 
- Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz 
- Consumo: Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt 
 
>Caracteristicas Fisicas 
- Cor da base ajustável: Preto 
- Cor do produto frontal: Preto 
- Dimensões com base - (L x A x P) mm: 503,4 x 374,5 x 176,0 
- Peso líquido (Kg): 5.39 
 
>Itens inclusos na embalagem 
- Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor 
 
Garantia : 12 meses 
 
Devera ser informado marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado o folder que comprove 
as características. A ausência do folder desclassifica o licitante. 
 

34 
Mouse USB Padrão UND 32   

35 
Modem + Roteador ADSL 2+ 300 Mbps UND 30   

 

Interface 4 portas RJ45 10/100Mbps e 1 Porta RJ11 
Botões 1 Botão de Liga/ Desliga 
1 botão WPS 
1 Botão Wi-Fi de Liga / Desliga 
Fonte de Alimentação Externa 9VDC/0.85A 
 
Padrões IEEE IEEE 802.3, 802.3u 



 
Padrões ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, 
ITU-T G.992.1(G.DMT), 
ITU-T G.992.2(G.Lite) 
ITU-T G.994.1 (G.hs), 
ITU-T G.995.1 
 
Padrões ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), 
ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) 
 
Padrões ADSL2+ ITU-T G.992.5 
 
Tipo de Antena Omnidirecional fixa 
Ganho de Antena 2x5dBi 
Padrões Wireless :IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b 
 
Segurança Wireless :Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem Wireless de MAC 
 
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 
QoS : Anotação QoS baseada em IPP / ToS, DSCP e 802.1p 
Segurança : Firewall NAT 
Firewall SPI 
Filtragem de MAC / IP / Pacote / Aplicação / URL, 
Denial of Service (DoS), 
Flooding SYN, 
Ping da morte 
 
Gerenciamento : 
Configuração baseada na web (HTTP), 
Gerenciamento remoto,Gerenciamento Telnet 
Command Line Interface, SSL para TR-069, 
SNMP v1/2c,SNMP sobre EOC, 
Atualização de Firmware baseada na web, 
CWMP (TR-069), 
Ferramentas de diagnóstico 
 
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Pass-through 
 
Garantia : 12 meses 
 
Devera ser informado marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado o folder que comprove 
as características. A ausência do folder desclassifica o licitante. 
 
 

36 
No-Break 1500 VA UND 30   

 

1. . CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 

 
a) Potência: 1500VA/975W. 
b) Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático. 
c) Tensão De Saída: 115V. 
 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Forma de onda senoidal por aproximação. 
b) Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. 
c) Filtro de linha. 
d) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. 
e) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak. 
f) Função Mute. 



g) Botão liga/desliga temporizado. 
h) Conexão para baterias externas para expansão da autonomia. 
i) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 
j) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
k) Função True RMS. 
l) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede). 
m) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 
n) Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms 
o) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 
p) Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento. 
q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 
Circuito Desmagnetizador 

 
3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

 
a) Contra Queda de rede (Blackout). 
b) Contra Surtos de Tensão. 
c) Contra Ruído de rede elétrica. 
d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica. 
e) Sobreaquecimento no transformador e inversor. 
f) Curto-circuito no inversor. 

 
4. Obrigações do Fornecedor 

Deverá ser apresentada Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua 
descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como 
catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante 
através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações 
devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma 
característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. 

 
Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da 
marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, 
salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado. 

 
Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a 
compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais 
características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no 
confronto das informações levará à desclassificação da proposta. 

 
Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida 
reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos.   

 
O licitante obrigatoriamente deverá informar em campo eletrônico próprio do certame a MARCA e o 
MODELO do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais 
informações. 

 
 
5. GARANTIA 

Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) 
ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. Deverá ser apresentada Declaração 
do fabricante para este certame informado qual será a empresa que prestará garantia durante a 
vigência da mesma ou Pagina da Internet comprovando as empresas que são autorizadas da marca . 
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No-Break 2200 VA UND 14   

 

Especificações Técnicas 
1-Características de Entrada 
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático; 
- Frequência 60Hz; 
- Padrão NBR 14136. 
 

2-Características de Saída 

- Tensão 115V 

- Inversor sincronizado com a rede; 

- Potencia mínima 2200VA/1360W; 

- Forma de onda senoidal por aproximação; 

- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136. 

 
3- DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
- Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 

- Surtos de tensão (entre fase e neutro); 

- Curto circuito no inversor; 

- Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 

- Potência excedida; 

- Descarga total das baterias. 

4-Características Gerais 

- Microprocessador com tecnologia RISC/Flash; 

- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 

- Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; 

- Fusível rearmável; 

- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 

- Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 

- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 

- Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak 

(em modo 

bateria); 

- Realizar autodiagnostico das baterias, informando quando a bateria precisa ser 

substituída; 

- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 

- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 

funcionamento 



ideal; 

- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria 

e baterias em 

recarga; 

- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo 

de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações, através de alarme 

audiovisual; 

- Deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido, para modulo 

externo de bateria; 

- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 

comunicação incluso à 

solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB. 

 

Obrigações do Fornecedor 

a)Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, 

através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, 

como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites 

oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform 

Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na 

tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando 

solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. 

 

b)Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da 

especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das 

especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua 

integralidade com o requisitado. 

 

c)Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de 

analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com 

as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. 

Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da 

proposta. 

GARANTIA 

a) Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, 
com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. 
Deverá ser apresentada Declaração do fabricante para este certame informado qual será 
a empresa que prestará garantia durante a vigência da mesma ou Pagina da Internet 
comprovando as empresas que são autorizadas da marca 
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No-Break 700 VA UND 12   

 

 CONFIGURAÇÕES MINIMAS OBRIGATÓRIAS 
 

A. Potência: 700VA/490W. 
B. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. 
C. Tensão de Saída: 115V.  

 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A. Processador Flash.  
B. Filtro de linha.  
C. Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. 
D. Função mute.  
E. Forma de onda senoidal por aproximação.  
F. Botão liga/desliga temporizado.  
G. Recarga automática das baterias.  
H. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.  
I. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.  
J. Função True RMS.  
K. Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136.  
L. Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. 

 

 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
 

A. Contra descarga total das baterias.  
B. Contra Surtos de Tensão.  
C. Contra Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito.  
D. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 

 
 

 
 Obrigações do Fornecedor 

a) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, 
através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, 
como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites 
oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform 
Resource Locator). A não comprovação de alguma característica exigida, quando 
solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. 
 

b) Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da 
especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das 
especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua 
integralidade com o requisitado. 
 

c) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de 
analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com 
as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. 
Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da 
proposta. 
 



d) Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que 
possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos.   
 
 

 
GARANTIA 
a) Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 

01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. Deverá ser 
apresentada Declaração do fabricante para este certame informado qual será a empresa 
que prestará garantia durante a vigência da mesma ou Pagina da Internet comprovando as 
empresas que são autorizadas da marca . 
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No-Break de 1200 Va UND 24   

 

 CONFIGURAÇÕES MINIMAS OBRIGATÓRIAS 
 

D. Potência: 1200VA/600W. 
E. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. 
F. Tensão de Saída: 115V.  

 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

M. Processador Flash.  
N. Filtro de linha.  
O. Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. 
P. Função mute.  
Q. Forma de onda senoidal por aproximação.  
R. Botão liga/desliga temporizado.  
S. Recarga automática das baterias.  
T. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.  
U. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.  
V. Função True RMS.  
W. Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136.  
X. Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. 

Y. O produto ofertado deve possibilitar a extensão de autonomia, via conexão de bateria externa. 

 

 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
 

E. Contra descarga total das baterias.  
F. Contra Surtos de Tensão.  
G. Contra Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito.  
H. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 

 
 

 
 Obrigações do Fornecedor 

e) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, 
através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, 
como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites 



oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform 
Resource Locator). A não comprovação de alguma característica exigida, quando 
solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. 
 

f) Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da 
especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das 
especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua 
integralidade com o requisitado. 
 

g) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de 
analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com 
as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. 
Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da 
proposta. 
 

h) Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que 
possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos.   
 
 

 
GARANTIA 
b) Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 

01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. Deverá ser 
apresentada Declaração do fabricante para este certame informado qual será a empresa 
que prestará garantia durante a vigência da mesma ou Pagina da Internet comprovando as 
empresas que são autorizadas da marca . 
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NOTEBOOK Core I5 UND 12   

 

Processador Intel Core i5-8250U - 1.60GHz (até 3.40 GHz) - 6MB Cache - Kabylake 8° Geração 
Memória 8GB DDR4  
Bateria 02 células, 30Wh 
Bluetooth Bluetooth 4.1 
HD 1TB SATA  
 
Portas :  
HDMI 1 
Interface USB 3.0 :02 
Interface USB 3.1 :1x USB, porta tipo C, com suporte USB 3.1 
 
Leitor de Cartão : Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) 
 
Sistema Operacional Windows 10 Home 
Deve Possuir Teclado númerico  
Tela 15,6'' 
Touchpad Sim 
Webcam Webcam HD (720p) 
 
Garantia deve ser de no minimo 12 meses. 
O produto deve possuir HCL ( comprovação de compatibilidade com o Windows 10 ), o qual deverá ser anexada a 
proposta 
Deve ser especificada marca e Modelo do produto ofertado, bem como devera ser anexado folder que comprove 
as caracteristicas.. 
 
A ausência destas declarações ,  certificações e folders na proposta, desclassificam o licitante. 



41 
Notebook Core I3 UND 12   

 

Processador Intel Core i3-7020U Processador 3M Cache, 2.30 GHz 
Memória 4GB DDR4  
Bateria 02 células, 30Wh 
Deve possuir Bluetooth 4.1 
HD 1TB SATA  
 
Portas :  
HDMI 1 
Interface USB 3.0 :02 
Interface USB 3.1 :1x USB, porta tipo C, com suporte USB 3.1 
 
Leitor de Cartão : Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) 
 
Sistema Operacional Windows 10 Home 
Deve Possuir Teclado númerico  
Tela 15,6'' 
Touchpad Sim 
Webcam Webcam HD (720p) 
 
Garantia deve ser de no minimo 12 meses. 
O produto deve possuir HCL ( comprovação de compatibilidade com o Windows 10 ), o qual deverá ser anexada a 
proposta 
Deve ser especificada marca e Modelo do produto ofertado, bem como devera ser anexado folder que comprove 
as características solicitadas 
 
A ausência destas declarações ,  certificações e folders na proposta, desclassificam o licitante. 

42 
Pen Drive 16 GB 
Deve ser informado marca e Modelo dos produtos 
ofertados 

UND 45   

43 
Pen Drive 32 GB 
Deve ser informado marca e Modelo dos produtos 
ofertados 

UND 15   

44 
Placa de Rede Wifi PCI Express 
Deve ser informado marca e Modelo dos produtos 
ofertados 

UND 15   

45 
Placa de Video 2 GB DDR3 64 Bits 
Deve ser informado marca e Modelo dos produtos 
ofertados 

UND 15   

46 
Projetor VGA UND 04   

 

- Brilho (ANSI lúmens): 3.600 Lumens  
 
>Resolução 
- Resolução: SVGA(800x 600) 
- Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200)  
 
>Caracteristicas 
- Relação de contraste (FOFO): 20,000:1 
  - Cor do display: 1,07 bilhão de cores 
- Relação de aspecto nativa: Nativo 4:3 (5 relações de aspecto selecionáveis) 
 
  >Visor LCD 
- não informado 
 
>Audio 
- sim, 1x 2W 
- Ruído acústico (Típ./Eco.): 33/29 dBA (Normal/Eco mode)    
 
>Lente de Projeção 



- Distância de projeção: 1.96~2.15 
- Proporção de zoom: 1.1X 
- Ajuste de keystone: Vertical: ± 40 graus 
- Desvio da projeção; 110%±2.5%  
- Frequência horizontal: 15  102 Hz  
- Frequência vertical: 23 120 Hz   
 
>Tamanho da tela 
- Tamanho da imagem: 30"~300"  
 
>Conectividade 
- PC (D-sub): 1 
- Monitor para fora (D-sub 15 pinos): 1 
- Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos): 1 
- Vídeo composto (RCA): 1 
- HDMI: 2 
- USB tipo mini B: 1 
- Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack): 1 
- Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack): 1 
- RS232 (DB-9 pinos): 1 
- Receptor infravermelho: 2 
- Barra de segurança: 1  
 
>Compatibilidade 
- Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
  - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM   
 
>Lampada - Caracteristicas 
- Potência da fonte de luz: 200W 
Deve ser especificada marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado folder que comprove as 
caracteristicas.do Produto. A ausencia do folder comprovando as especificações solicitadas, acarretam a 
desclassificação para o Item. 
 
Garantia : Minimo 12 meses. 
 

47 
Roteador Wireless  UND 40   

 

Portas:2 Portas LAN 10/100Mbps e 1 Porta WAN 10/100Mbps 
Botões Botão Reset/WPS 
Fonte de Alimentação Externa 5VDC / 0.6A 
Deve Possuir 2 Antenas fixas de 5 dBi 
CARACTERÍSTICAS WIRELESS 
Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Frequência 2.412~2.472GHz 
Taxa de Sinal 11n: até 300Mbps (dinâmico) 
11g: até 54Mbps (dinâmico) 
11b: até 11 Mbps (dinâmico) 
Sensibilidade de Recepção 270M: -70dBm@10% PER 
130M: -72dBm@10% PER 
108M: -74dBm@10% PER 
54M: -75dBm@10% PER 
11M: -94dBm@8% PER 
6M: -95dBm@8% PER 
1M: -96dBm@8% PER 
Funções Wireless Habilitar / Desabilitar Rádio Sem Fio, WMM, Estatísticas Sem Fio 
Segurança Wireless WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK 
 
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 
QoS WMM, controle de largura de banda 
Tipo de WAN IP dinâmico, IP estático, PPPoE, PPTP, L2TP 
 
Gerenciamento Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto 



 
DHCP Servidor, lista de clientes DHCP 
 
Redirecionamento de Portas Virtual Server, UPnP, DMZ 
DNS Dinâmico DynDns, NO-IP 
Controle de Acesso Controles dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de hosts, Agendamento de acesso, 
gerenciamento de regras 
Firewall Firmware SPI, IP e vinculação de endereço MAC 
Protocolos IPv4, IPv6 
Rede de Visitantes Rede para Convidados 2.4GHz 
Working Modes Roteador Wireless 
 
Deve ser especificada marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado folder que comprove as 
caracteristicas.do Produto. A ausencia do folder comprovando as especificações solicitadas, acarretam a 
desclassificação para o Item. 
 
Garantia : mínimo 12 meses 
 

48 
Roteador Wifi Dual Band UND 05   

 

Interface 4 portas LAN 10/100Mbps e 1 porta WAN 10/100Mbps 
Botões Botão Wi-Fi/WPS 
Botão Reset 
Botão Liga/Desliga 
Fonte de Alimentação Externa 9V/0.6A 
Antena 2 × Antenas 2.4GHz  e 1 × Antena 5GHz 
CARACTERÍSTICAS WIRELESS 
Padrões Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 
Frequência 2.4GHz e 5GHz 
 
Taxa de Sinal 5GHz: Até 433Mbps 
2.4GHz: Até 300Mbps  
 
Sensibilidade de Recepção 5GHz: 
11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 
11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: 
-62dBm 
 
2.4GHz: 
11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 
11n HT40 MCS7: -71dBm 
 
Funções Wireless Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless 
Segurança Wireless Criptografias 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK 
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 
QoS WMM, Controle de Largura de Banda 
Gerenciamento Controle de Acesso 
Gerenciamento Local 
Gerenciamento Remoto 
Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ 
DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP 
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec 
Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento 
Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regras de Gerenciamento  
Firewall DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereço IP/Filtro de Domínio, Vínculo de Endereço IP e MAC 
Protocolos Suporte IPv4 e IPv6 
Rede de Visitantes 1 x Rede para Convidados 2.4GHz e 1 x Rede para Convidados 5GHz 
 
Deve ser especificada marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado folder que comprove as 
caracteristicas.do Produto. A ausencia do folder comprovando as especificações solicitadas, acarretam a 
desclassificação para o Item. 



 
Garantia : mínimo de 12 meses 
 

49 
Switch 16 Portas 10/100 UND 08   

 

Não gerenciável. 16 portas RJ45 de auto-negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX. Controle de 
fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável. Suporta auto-aprendizagem de MAC address e 
auto MDI / MDIX. Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack 
 
Deve ser especificada marca e Modelo do produto ofertado, bem como deverá ser anexado folder que comprove as 
caracteristicas.do Produto. A ausencia do folder comprovando as especificações solicitadas, acarretam a 
desclassificação para o Item. 
 
Garantia : mínimo de 12 meses 
 
 

50 
Tablet 7”  UND 40   

 

Tela: mínimo 7’’ Resolução: 1024 X 600 Processador: Minimo Quad Core 1.5GHZ Placa Grafica: Intel HD Graphics 

Integrada Memória RAM : mínimo 1.5 Gb, Memoria Interna: 8 GB Suporte a cartão de memoria de ate 200GB 

MicroSD Conectividade: Wireless: b/g/n, 4G e Bluetooth 4.0 GPS Integrado; Cameras: 5 MB e 2MB - Bateria: 3900 

mAh com duração aproximada de 8 hs Sistema Operacional: Android 4.4 ou superior - Garantia: 01 ano on Site. 

Deverá ser anexado os folders e todas as certificações exigidas. A não apresentação desta documentação, implicará 
na desclassificação do licitante. 
Garantia : mínimo de 12 meses 
 

51 
Tela de Projeção com tripe de 2,00 X 1,5 mt UND 05   

52 
TV 43” LED SMART Full HD  
Garantia : mínimo de 12 meses 
 

UND 08   

53 
Teclado USB padrão ABNT2 UND 32   

54 
Testador de Cabo de Rede UND 02   

TOTAL 
 

 

LOTE II- TONER  E CARTUCHO DE TINTA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Und QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Cartucho de tinta HP 122 
(colorido) 

Und 36   

2 
Cartucho de tinta HP 122 
(preto) 

Und 36   

3 
Cartucho de tinta HP 662  
Colorido 

Und 25   

4 
Cartucho de tinta  HP 662 
(Preto) 

Und 25   

5 
Cartucho de tinta de HP 664 
preto  

Und 25   

6 
Cartucho de tinta de HP 664 
color 

Und 25   

7 Toner para samsung - M2070  Und 20   



8 
Tinta para Impressora 
multifuncional EPSON  

Und 42   

9 Toner BrodherDCP 1617 NW Und 15   

10 Toner BrodherDCP 8080DN Und 42   

11 Toner BrodherDCP 8112 DN Und 15   

12 Toner BrodherDCP L2540DW Und 15   

13 Toner HP 36A Cb436a PI 505 Und 20   

14 Toner HP 85A  CE285a Und 20   

15 Toner Kyocera KM 2810 Und 20   

16 

Toner Xerocadora 
multifuncional  p/ Impressora 
SAMSUNG scx 4200/4216/ 
4623/4521/1610/2010. 

Und 40   

17 
Toner Refil Brother Universal 
1Kg 

Und 40   

18 Toner Refil HP Universal 1Kg Und 20   

19 Toner Refil Kyocera 2035 Und 15   

20 Toner Refil Samsung  1Kg Und 15   

21 Toner Samsung SCX 4623F Und 16   

22 
Toner Xerocadora 
multifuncional BROTHER DCP-
7065DN 

Und 15   

23 
Toner Xerocadora 
multifuncional BROTHER DCP-
8152DN 

Und 20   

24 
Toner Xerocadora 
multifuncional KYOCERA 
ECOSYS M-2040DN/L 

Und 15   

25 
Toner Xerocadora 
multifuncional SAMSUNG SCX- 
3405W 

Und 15   

VALOR TOTAL  

VALOR GLOBAL: R$ 926.022,40 

Isaias Coelho (PI), 08 de julho de 2019. 

 

__________________________________ 
Pregoeiro 
 
__________________________________ 
Presidente CPL 
 
__________________________________ 
Secretario CPL 
 
__________________________________ 
Membro CPL 

PREGÃO Nº 023/2019  
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 



______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por intermédio do seu representante 
legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº ___/2019, para aquisição de Bens Comuns, em 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da 
lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra 
citado. 
___________________,____de___________________ de 2019. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 023/2019  
ANEXO III – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF ..................................., em 
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 



publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão n.º 023/2019). 
___________________,____de___________________ de 2019. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 023/2019 
A N E X O IV - MODELO DA PROPOSTA 

(Proposta referente ao Pregão nº 023/2019) 
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 



ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

 
 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 
PREGÃO Nº 023/2019 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANT UND. TIPO V. UNIT V.TOTAL 

1     
X (v. por 
extenso) 

X (v. por 
extenso) 

TOTAL X (v. por extenso) 

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso).  
_______________,______de ______________de 2019. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO Nº 023/2019 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI FIRMAM 
O MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO E A EMPRESA xxxxx, NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO - Pi,  inscrito no CNPJ nº _______________________, 
situado na Praça Joaquim Coelho Ferreira, 140, centro, Isaias Coelho-P, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob o  nº________________________, com sede na rua/Av. 
_______________________, nº _____, na cidade de _______________, representada neste 
ato por ____________________________________ (cargo/função), RG ________________, 
CPF _____________________. 



O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, conforme o Pregão nº 023/2019, regulado pelos preceitos de direito público, 
especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 
3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de 
direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição de material de informática (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme 
especificações e quantidades constantes do Pregão nº 023/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 
8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 023/2019, bem como à 
proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 023/2019 e são partes 
integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente 
(diretor(a) do Setor Financeiro); 

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 
Convocatório e com a sua proposta; 

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem 
de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs; 

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 
Licitatório, Pregão nº 023/2019; 

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 
verificarem vícios destoantes do padrão normal; 

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 
impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária 
regulares; 

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do fornecimento total dos itens 
cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 



CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 
Isaias Coelho. 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ _________ (____), conforme os preços unitários 
constantes da tabela a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro 
da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o 
ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 
fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente 
entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA 
ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de transferência a firma contratada.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando 
esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da 
apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa 
e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, 
devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, 
sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a 
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, 
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 



O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do 
art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas 
alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Isaias Coelho, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 
Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 
abaixo. 

Isaias Coelho (PI),_______de___________________de 2019. 

P/ CONTRATANTE: 


