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EDITAL Nº 049/2020 
PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 028/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 055/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/08/2020 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ-SP 

HORÁRIO: 09:00 HORAS 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA 

  
PREÂMBULO 

 
O Excelentíssimo Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, Prefeito Municipal de 

Quatá-SP, torna público que se acha aberta, nesta unidade, a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

055/2020 do tipo MENOR PREÇO, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
INFORMATICA, descritos no Anexo I deste Edital, que será regida pela Lei Federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº. 2.203/2005, de 08 de 
agosto de 2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 
A presente licitação atende as requisições de todas as Secretarias.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento Convocatório e 
Anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 

após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 

 
A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 11 (onze) de 
agosto de 2020, a partir das 09h00min, na sede Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Quatá, localizada na Rua General Marcondes Salgado, nº. 332, Centro, 
Quatá-SP, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

1 – DO OBJETO 

 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA, conforme especificações constantes do Anexo I. 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital. 
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3 – DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – 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, devidamente 
autenticado, 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. 

c) Declaração de que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice- 
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96, da LOM (Lei 
Orgânica do Município) de Quatá, nos termos do Anexo III do presente Edital. 

d) Declaração que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, registrado 

na Junta Comercial, devidamente autenticado. 
e) Cópia de documento de identificação com foto (RG, OAB, CREA, CNH, etc.) do 

representante legal da licitante da sessão. 
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
3.2 – Será admitido apenas 01 (um) Representante para cada licitante 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

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

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

4.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nº. 01 e 02, bem como os demais documentos constantes do item 
3 deste edital. 

 

4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os 

seguintes dizeres: 



3 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 

5.1 – A proposta, nos termos do item 4.2 da cláusula 4, deverá ser apresentada 

datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras. Ao 
final deverá ser identificada e assinada pelo Representante Legal da Licitante ou pelo 

procurador, neste caso, juntando-se a procuração. 
 

5.2 – Deverá conter na Proposta: 

 
5.2.1 – Nome, endereço, telefone, e-mail, CNPJ e Inscrição estadual/municipal da 

licitante, se houver; 
 

5.2.2 – Número do Processo e do Pregão; 

 
5.2.3 – Descrição do objeto da presente licitação, inclusive marca, em 
conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste Edital; 

 

5.2.4 – Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, 
apurado à data de sua apresentação, já devendo estar computadas as despesas 

incidentes, inclusive com impostos e encargos sociais, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da licitante. 
 

       5.2.4.1 - O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá corresponder aos preços 
finais, considerando benefícios tais como isenções, imunidades ou outros de 
qualquer natureza. 

 

5.2.5 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 
5.2.6 – Condições de pagamento não inferior a 15 (quinze) dias, após a entrega dos 
objetos. 

 
 

ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO Nº. /2020 

PROCESSO Nº.  /2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

ENVELOPE Nº. 02 – “HABILITAÇÃO” 

PREGÃO Nº. /2020 

PROCESSO Nº.  /2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

TELEFONE: 

E-MAIL: 
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5.3 – Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas 
neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum 

efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital. 
 

5.4 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de 
validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente. 

 
5.5 – Apresentada a proposta, o proponente está automaticamente aceitando e se 

sujeitando às cláusulas e condições do Presente Edital. 
 

5.6 – Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, 
esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias, independentemente de qualquer 
outra manifestação. 

 
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 
6.1 – O Envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 

6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade, em plena validade, para com: 

- Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 
de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) conforme 

Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e contribuições federais 
e Certidão de quitação da dívida da união, expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; 

- Fazenda Estadual: Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa relativo 
ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita a Certidão emitida diretamente pelo Posto 

Fiscal estadual, bem como a obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br 
expedida pela Procuradoria geral do estado de São Paulo). 
- Fazenda Municipal: Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de 

tributos mobiliários do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
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da Lei, com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de 
encerramento desta licitação, se outro prazo não constar da Certidão. 

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal nº 
8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedição não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo 

não constar da Certidão. 

 
6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação de empresas expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 180 
(cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não 

constar na certidão. 
 

6.1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

6.1.4.1 – Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 

participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 
contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que 
se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Modelo – Anexo 

IV); 

 
6.1.4.2 – Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos (Modelo – Anexo V). 

 

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 
6.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de 

impresso informatizado obtido via internet, com data de expedição não anterior a 90 
(noventa) dias da data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não 

constar dos documentos, exceto para o documento exigido pelo item 6.1.3 – “a” 
deste Edital; 

 

6.2.1.1 – A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, 
produzida por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório 

competente; 
 

6.2.1.2 – As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da 

Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32, da Lei nº. 8.666/93, no ato da abertura 
do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos 

documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a autenticação 
requerida, ao Representante Legal presente. 

 

 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/
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6.2.2 - No caso de a licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá 

referir-se apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em, 
contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que 
apresentou a documentação. 

 
6.2.3 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, salvo aqueles não constantes do próprio Certificado de 
Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Quatá, desde que 
em plena validade, e com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade 

compatível com o objeto do certame; 

 

6.2.3.1 – Para sua aceitação, o Certificado de Registro Cadastral deverá ter sido 
expedido com observância dos artigos 28 a 31, da Lei nº. 8.666/93. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 

7.1 – No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame, com duração de 30 (trinta) minutos. 

 
7.2 – Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no 
Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos 

de habilitação. 
 

7.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital; 
 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes. 

 

7.3.1 – No tocante aos preços, as propostas são verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

7.3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes. 

 

7.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 
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b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 

de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 

7.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 

a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 

caso de empate de preços. 
 

7.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até 
a definição completa da ordem de lances. 

 

7.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 

 
7.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

7.8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas 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. 

 

7.8.1 – Na hipótese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte seja até 5% (cinco por cento) superior à de menor preço apresentada 

por empresa sem essas características, a licitante tipificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão 

 
7.9 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço. 

 

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

 

7.10.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 

órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
7.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.12 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até 

a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
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a) substituição e apresentação de documentos; ou 

 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

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

 

7.12.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 

 

7.13 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6.2.2 e 
subitens do item 6, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Órgão emissor 

do Certificado de Registro Cadastral apresentado. 

 
7.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

7.15 – 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 aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 

 
7.15.1 – Na hipótese de o primeiro colocado for caracterizado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte e houver restrição quanto à comprovação da 
regularidade fiscal, o Pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. A não regularização no prazo previsto implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação para assinatura para contrato, ou revogar 
a licitação. 

 

8 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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8.2 – 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. 
 

8.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminha-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

8.4 – 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. 

 

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

 
8.6 – A adjudicação será feita por ITEM. 

 

8.7 – Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

 
8.7.1 – Somente serão válidos os documentos originais; 

 
8.7.2 – As razões deverão ser protocoladas, devidamente assinadas por seus 

representantes, na sede da Prefeitura Municipal de Quatá – Setor de Licitações, na 
Rua General Marcondes Salgado, nº. 332 – Centro – Quatá-SP, no horário de 
expediente, ou seja, das 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

 
8.7.3 – Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos 

citados memoriais. 

 

9 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO. 

 

9.1 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado 
a partir da data da assinatura da respectiva Ata. 

 
9.2 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal situado na 

rodovia SP-284 acesso a cidade de Quatá – SP. 

 

9.2.1 – A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, 

contados a partir da confirmação do pedido, devendo ser entregue no endereço 
citado no item anterior, no horário compreendido das 07h00min às 16h00min horas. 
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9.2.2 – Não será permitida na entrega a substituição do material ofertado, quer em 

função de outra especificação, outras marcas, etc. 

 
10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

10.1 – O objeto da presente licitação será recebido no Almoxarifado Municipal, 

localizado na rodovia SP-284, acesso a cidade, conforme descrito no item 9, subitem 
9.2. 

 
10.2 – Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com 

especificações diferentes das constantes no ANEXO I e das características e 
condições informadas na PROPOSTA DE PREÇOS, devendo a sua substituição ocorrer 
na forma e prazos definidos no item 10.3 abaixo. 

 
10.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Prefeitura poderá: 

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

11 – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 

11.1 – O faturamento, ou seja, a emissão de Nota Fiscal deverá ser efetuada pela 
licitante vencedora, para cada empenho emitido pela Prefeitura Municipal. 

 

11.2 – O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados 
da data da entrega efetiva de todo o material empenhado. 

 

11.3 – Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 
definida no item anterior. 

 

11.4 – A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os 
pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário em nome da Contratada ou 

na Tesouraria da Prefeitura. 
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12 – DA CONTRATAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

12.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

celebração de termo de Ata de Registro de Preço, cuja respectiva minuta constitui 
anexo do presente ato convocatório, e onerará recursos das seguintes dotações 
orçamentárias: 

 

COD DESCIRÇÃO DA DESPESA 

CATEGORIA 

ECONÔMICA   

022 GABINETE 3.3.90.30.00 

026 GABINETE 4.4.90.52.00 

032 SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 3.3.90.30.00 

036 SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 4.4.90.52.00 

045 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

051 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4.4.90.52.00 

052 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

054 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4.4.90.52.00 

061 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

070 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

074 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4.4.90.52.00 

080 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

098 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 

103 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4.4.90.52.00 

107 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

116 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

121 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.4.90.52.00 

123 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

126 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.4.90.52.00 

127 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

130 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.4.90.52.00 

134 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

137 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.4.90.52.00 

145 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

146 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00 

149 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.4.90.52.00 

155 SECRETARIA DE SAUDE 3.3.90.30.00 

176 SECRETARIA DE SAUDE 3.3.90.30.00 

177 SECRETARIA DE SAUDE 3.3.90.30.00 

194 SECRETARIA DE SAUDE 4.4.90.52.00 

195 SECRETARIA DE SAUDE 4.4.90.52.00 

205 SECRETARIA DE SAUDE 4.4.90.52.00 

223 SECRETARIA DE SAUDE 4.4.90.52.00 

242 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 

246 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00 

257 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 

258 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 

265 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00 

279 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 

291 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 

296 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00 

324 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 

330 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00 

338 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 
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343 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00 

369 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.52.00 

380 SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00 

384 SECRETARIA DE AGRICULTURA 4.4.90.52.00 

398 SECRETARIA DE AGRICULTURA 4.4.90.52.00 

446 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 

450 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 4.4.90.52.00 

 

12.2 – Fica estabelecido o prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

convocação expedida pelo Setor de Licitação, para que o adjudicatário assine o 
instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes 
Salgado, nº 332, Centro, ou retire o documento equivalente. 

 
12.3 – Para assinar o contrato o adjudicatário deverá comprovar que estão mantidas 

todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as 
quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do ajuste. 

 
13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

13.1 – A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Poder Público, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 

 
13.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das 
demais sanções previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93, e 

multa pecuniária de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida. 

 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 

13.3.1. – Advertência; 

 

13.3.2 – multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação não cumprida; 

 

13.3.3 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

 
13.3.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 13.3.3 
desta Cláusula. 
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13.3.5 – as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, nos seguintes 

prazos: 
 

13.3.5.1 – das sanções estabelecidas no item 13.3, subitens 13.3.1, 13.3.2 e 

13.3.3, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada; 
 

13.3.5.2 – da sanção estabelecida no item 13.3, subitem 13.3.4, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos 
após a aplicação da pena; 

 
13.4 – O atraso injustificado da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo primeiro do artigo 86, da Lei nº. 8.666/93, sujeitará a contratada à multa 
de mora, calculada na proporção de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da 

obrigação não cumprida. 
 

13.5 – Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser 
substituído por outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 10.3 deste 

Edital; 

 

13.5.1 – a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação da 
multa definida no item 13.3 e subitens deste Edital. 

 

13.6 – As sanções previstas nos itens 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e subitens poderão ser 
aplicadas cumulativamente de acordo com circunstâncias do caso concreto. 

 
13.7 – O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a 

contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

 

13.7.1 – não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 
atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição 
“à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 
14 – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 
14.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

14.1.1 – As petições deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Quatá, 
sito na Rua General Marcondes Salgado, nº. 332, Centro, Quatá/SP, no horário das 
09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, dirigida à autoridade subscritora 

do Edital, que decidirá no prazo de 03 (três) dias úteis. 

 
14.1.2 – Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
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14.1.3 – Em caso de alteração no texto do Edital e de seus anexos, que afete a 
formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

 

14.2 – Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao 

procedimento abaixo: 

 
14.2.1 – somente serão válidos os documentos originais; 

 

14.2.2 – os documentos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Quatá, 
sito na Rua General Marcondes Salgado, nº. 332, Centro, Quatá/SP, no horário das 
09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas; 

 

14.2.4 – não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos 
citados documentos. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 
 

15.2 – De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações 
fundamentadas porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 

 
15.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria Ata. 

 

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

desejarem. 

 

15.4 – O Comunicado de Abertura de Licitação, bem como resultado do presente 
certame será divulgado através de publicação no Diário Oficial do Município e no 
Átrio da Prefeitura Municipal de Quatá. 

 
15.5 – Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros 
relativos à licitação presente, quando necessários serão formalizados através de 

publicação no Diário Oficial do Município. 

 

15.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento 
equivalente. 
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15.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 

15.8 – Integram o presente Edital: 
Anexo I – descrição do objeto do certame; 

Anexo II – modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação; 
Anexo III – modelo de Declaração de que não se encontra dentro da proibição do 

artigo 96, da Lei Orgânica do Município de Quatá; 
Anexo IV – modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

Anexo V – modelo de Declaração de regularidade – Art 7º, Inciso XXXIII da 
Constituição Federal 
Anexo VI – modelo de Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno 

porte. 

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços. (preenchimento exclusivo da 
Contratante). 
Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação. (preenchimento exclusivo da 

contratante). 

 

15.9 – A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com 
amparo na legislação que rege o presente certame. 

 

15.10 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado na Prefeitura Municipal de Quatá, sito na Rua General 

Marcondes Salgado, nº. 332, Centro, Quatá/SP, no horário das 09h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min, telefax (18) 3366-9507, ou pelo e-mail 

licitação@quata.sp.gov.br 
 

 
 

Quatá-SP, 17 de julho de 2020. 

 
 

 
MARCELO DE SOUZA PECCHIO 

Prefeito Municipal

mailto:licitaÃ§Ã£o@quata.sp.gov.br
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ANEXO I 
QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM QDE UND DESCRIÇÃO DO MATERIAL MARCA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

01 05 UN 
Alicate de crimpagem com catraca, compatível com 
os conectores RJ45 e RJ11, 1 x lâmina para corte fino, 

2 x lâminas para decapagem. 

   

02 10 UN 

Antena Setorial 2.4 GHz 

Compatibilidade com dispositivos Ubiquiti. 
Hermeticamente fechada e capaz de opera na faixa de 

umidade de 5% a 95%. 
 

1. Especificações: 
• Armazenamento: 8MB 
• Processador: Atheros MIPS 24KC 400MHz ou 

similar 
• Memória: 32MB SDRAM 
• Tecnologia MIMO. 
• Armazenamento: 8MB flash 

• Interfaces de rede: 1 , padrão 10/100 
• Dimensões: 163 x 31 x 80 mm 
• Peso: 0,18 kg 
• Fonte de energia: 24V, 0.5A POE (Incluso) 
• Consumo máximo: 5.5 Watts 
• Ganho Antena: 8,5 dBi 

• Polarização: Dupla polarização 
• Frequência de operação: 2412-2462 MHz 

• Potência: 23 dBm 
• Polarização: Dupla Polaraização 
• Temperatura de operação: -30C a 80C 
• Umidade de operação: 5 a 95% 
• Vibração e choque: ETSI300-019-1.4 

Tecnologia MIMO 

   

03 10 UN 

Antena Setorial 5.8 GHz 

Compatibilidade com dispositivos Ubiquiti. Alcance 
aproximado de até 10km com 25Mbps de throughput. 
Hermeticamente fechada e capaz de opera na faixa de 
umidade de 5% a 95%. 
 
1. Especificações: 

• Memória Flash: 8MB 

• Memória: 32MB SDRAM 
• Tecnologia MIMO. 
• Portas LAN: 2 x 10/100 

• Antena: Integrada de 13 dBi 
• Processador: Atheros 400MHz ou similar 
• Sensibilidade: -75 até -94dBm 
• Dimensões: 16.3 cm x 3cm x 8cm 

• Alimentação de energia: 24V 0,5A 
• POE incluso 
• Frequência: 5470-5825 MHz (5.8GHz) 
• Consumo máximo de potência: 6.5 Watts 
• Temperatura de operação: -30° até 80°C 
• Potência de Transmissão: 23 dBm (200mW) 

• Método de alimentação: PoE Passivo Incluso 

  

   

04 10  

AP (Access Point) para 50 usuários, Rádio Sem 

Fio Dual-band 

Compatibilidade com dispositivos Ubiquiti. Rádio-2x2 
11ac MIMO Tecnologia. Com suporte dual-band 
simultânea, a tecnologia 2x2 MIMO nas bandas de rádio 

5 e 2,4 GHz. Projetado para um desempenho ideal RF. 
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AP adequado para uso interno. 

 

1. Especificações: 

• Adequação para usos interno. 
• Funcionamento como Access Point (AP). 

• Pontos de acesso Gigabit. 
• Tecnologia MIMO. 
• Interface de Rede: (2) portas 10/100/1000 

Ethernet 
• Antenas: (3) dual-band Antenas, 3 dBi Cada 
• Max TX Potência: 2,4 GHz: 20 dBm - 5GHz: 

20 dBm 

• Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac 
• Gerenciamento de tráfego avançado 
• Método de energia: Passivo over Ethernet 

(48V), 802.3af / 803.2A suportados (com 
suporte Faixa de tensão: 44 a 57VDC) 

• Fonte de Alimentação: 48V, 0.5A PoE Gigabit 

Adapter 
• Consumo de energia máxima: 9W 
• BSSID: até oito por Rádio 
• Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-

Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) 
• Montagem: parede e teto. 

 

05 10 UN 

AP (Access Point) para 200 usuários, Rádio Sem 
Fio Dual-band 

Compatibilidade com dispositivos Ubiquiti. Rádio-3x3 

11ac MIMO Tecnologia. Com suporte dual-band 
simultânea, a tecnologia 3x3 MIMO nas bandas de rádio 
5 e 2,4 GHz. Projetado para um desempenho ideal RF. 
AP adequado para uso interno ou externo. Enterprise 
Management Wi-Fi Scalable. 

 
2. Especificações: 

• Adequação para usos interno ou externo. 

• Funcionamento como Access Point (AP). 
• Pontos de acesso Gigabit. 
• Tecnologia MIMO. 
• Suporte a 200 usuários 
• Interface de Rede: (2) portas 10/100/1000 

Ethernet 

• Antenas: (3) dual-band Antenas, 3 dBi Cada 
• Max TX Potência: 2,4 GHz: 22 dBm - 5GHz: 

22 dBm 
• Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac 
• Gerenciamento de tráfego avançado 
• Método de energia: Passivo over Ethernet 

(48V), 802.3af / 803.2at suportados (com 
suporte Faixa de tensão: 44 a 57VDC) 

• Fonte de Alimentação: 48V, 0.5A PoE Gigabit 
Adapter 

• Consumo de energia máxima: 9W 
• BSSID: até quatro por Rádio 
• Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-

Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) 
• Montagem: parede e teto. 

 

   

06 30 UN 

Autotransformador 3000VA 
• Bi-volt automática. 
• Potência: 3000VA (mínima). 
• Proteção contra sobrecarga. 
• Proteção contra excesso de temperatura 
• Garantia mínima de 1 ano. 

 

   

07 50 UN 

Bateria CR2032 3V 
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08 80 UN 

Bateria selada para Nobreak 
• Tensão nominal: 12V.  
• Corrente 7Ah.  

• Construção chumbo-ácida. 
• Dimenões: 15,1 cm x 6,5 cm x 10cm 

(comprimento x altura x largura). 
• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 

9 meses contratual). 

  

   

09 50 UN 

Cabo extensor USB 
• Comprimento mínimo do cabo: 1,5m.  
• 1 USB macho x 1 USB fêmea.  
• Interface USB 2.0 ou superior. 

   

10 20 CX 

Caixa de cabos de rede UTP CAT5e 
• Categoria: CAT5e. 
• Construção: U/UTP – 4 pares trançados 

compostos de condutores sólidos de cobre nu, 

24 AWG, isolados em polietileno especial. 

• Cor: Azul. 
• Capa externa: PVC retardante à chama 
• Classe de flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 

conforme ABNT NBR 14705. 
• Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão 

de 305m. 
• NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 

68%. 
• Comprimento: 305m. 
• Marcação sequencial métrica decrescente 

(305m – 001m), que facilita a visualização da 
quantidade restante na caixa e no cálculo dos 
lances para instalação. 

• Produto que atende as políticas de respeito ao 

meio ambiente. Atendimento à diretiva RoHS. 

Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 9 meses 
contratual). 

   

11 20 CX 

Caixa de cabos de rede UTP CAT6 
• Categoria: CAT6. 
• Normas AplicVáveis ANSI/TIA-568-C.2 

Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 
11801 e IEC 60332. 

• Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão 
de 305m. 

• Comprimento: 305m. 
• Marcação sequencial métrica decrescente 

(305m – 0m), que facilita a visualização da 
quantidade restante na caixa e no cálculo dos 
lances para instalação. 

• Produto que atende as políticas de respeito ao 

meio ambiente. Atendimento à diretiva RoHS. 
• Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, 

recozido, com diâmetro nominal de 
24/23AWG. 

• Isolamento: Polietileno de alta densidade com 
diâmetro nominal 1.0mm. 

• Resistência de Isolamento: 10000mOhms 

• Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG  
• Núcleo: Os pares são reunidos com passo 

adequado, formando o núcleo do cabo. É 
utilizado um elemento central em material 
termoplástico para separação dos 4 pares 
blindados.  

• Blindagem: Não Blindado (U/UTP).  

• Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM. 
Atendendo às normas IEC 60332-3-2  e IEC 
60332-1-2. 

• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 9 
meses contratual). 
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12 40  

Caixa de som para computador 
• Sistema 2.0 
• Alimentação USB. 

• Conector P2 3.5mm. 
• Som estéreo. 

 

   

13 500 UN 

Conector RJ45 fêmea CAT5e 
• Deve atender os limites estabelecidos nas 

normas para CAT.5E/Classe D. 
• Padrão U/UTP. 
• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 

BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, 
ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e 
todos os protocolos LAN anteriores.  

• Possibilidade de inserção do cabo em ângulo 

de 90°. 
• Terminais de conexão em bronze fosforoso 

estanhado, padrão 110 IDC, para condutores 
de 22 a 26 AWG. 

• Compatível com RJ-11 e RJ-45 CAT5e. 
• Acessório para proteção do contato IDC. 
• Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B. 

• Folheto de montagem em português. 
• Contato IDC em ângulo de 45° para melhoria 

da performance elétrica. 
• Certificado UL Listed.  Corpo em termoplástico 

de alto impacto não propagante à chama (UL 
94 V-0). 

• Fornecido nas cores: azul, vermelho, amarelo, 
laranja, marrom, preto, bege, cinza, verde e 
branco. 

• Compatível com todos patch panels 
descarregados, espelhos e tomadas. 

• Certificações  ISO9001/ISO14001    416253 

• Atendimento à diretiva europeia RoHS. 

Medida restritiva ao uso de metais pesados na 
fabricação dos produtos e relacionada à 
preservação do meio-ambiente. 

• Garantia mínima de 1 ano. 
 

   

14 500 UN 

Conector RJ45 fêmea CAT6 

• Deve atender os limites estabelecidos nas 
normas para CAT6 CAT.6 

• Compatível com RJ11 e RJ45 CAT6 
• Acessório para proteção do contato IDC 
• Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B 
•  

• Contato IDC em ângulo de 45° para melhoria 
da performance elétrica 

• Rastreamento: Indicação de Semana e Ano no 

Corpo do Produto 
• Diâmetro do Condutor: 22 a 26 AWG. 
• Compatível com todos patch panels 

descarregados, espelhos e tomadas. 

• Certificado UL Listed. Corpo em termoplástico 
de alto impacto não propagante à chama (UL 
94 V-0).Padrão de Montagem: T568A e T568B 

• Atendimento à diretiva europeia RoHS. 
Medida restritiva ao uso de metais pesados na 
fabricação dos produtos e relacionada à 
preservação do meio-ambiente. 

• Garantia mínima de 1 ano. 
 

   

15 800 UN 

Conector RJ45 macho CAT5e 
• Compatibilidade Cabo sólido e flexível 
• Tipo de cabo suportado: U/UTP 

• Identificação Logotipo FCS no corpo do 

produto. 
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• Rastreamento Embalagem com código do 
produto, data de fabricação e contato do 
fabricante. 

• Material do contato elétrico 8 vias em bronze 
fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 
100µin (2,54µm) de níquel. 

• Diâmetro do condutor (mm) 26 a 22 AWG. 
• Certificação UL E173971. 
• Atendimento à diretiva europeia RoHS. 

Medida restritiva ao uso de metais pesados na 
fabricação dos produtos e relacionada à 
preservação do meio-ambiente. 

• Garantia mínima de 1 ano. 
 

16 

 
800 UN 

Conector RJ45 macho CAT6 

• Tipo de cabo suportado: U/UTP 
• Identificação Logotipo FCS no corpo do 

produto. 
• Rastreamento Embalagem com código do 

produto, data de fabricação e contato do 
fabricante. 

• Material do corpo do produto Termoplástico 

não propagante a chama UL 94V-0 
• Material do contato elétrico 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 
100µin (2,54µm) de níquel. 

• Diâmetro do condutor (mm) 26 a 22 AWG. 
• Certificação UL E173971. 

• Normas ANSI/TIA 568.2-D NBR 14565:2013 
• Suporte a POE 802.3af e 802.3at. 
• Atendimento à diretiva europeia RoHS. 

Medida restritiva ao uso de metais pesados na 
fabricação dos produtos e relacionada à 
preservação do meio-ambiente. 

• Garantia mínima de 1 ano. 

 

   

17 200 UN 

Desktop Tipo I 
3. Desktop 
3.1. CPU. Capacidade de gerenciamento de 16 

GB (mínimo) de RAM e 2 (mínimo) canais 
DDR4. Número de núcleos físicos: 4 

(mínimo). Número de núcleos lógicos: 8 
(mínimo). TDP: 65w (máxima). Frequência 
da CPU (clock) desbloqueada.  Frequência 
base de cada núcleo da CPU: 3.6 GHz 
(mínimo).  Memória cache L2: 2 (mínimo) 
MB.  Memória cache L3: 4 (mínimo) MB. 

Suporte a frequência turbo em cada núcleo.   
Padrão de soquete mais recente lançado pela 
fabricante. Suporte a virtualização de 

sistemas operacionais, tecnologias de 
referência Intel VT-X, AMD-v ou similares. ).  
Desempenho médio de 8500 (mínimo) 
pontos (Usar o site 

https://www.cpubenchmark.net/ como 
referência). GPU integrada (placa gráfica 
onboard). Frequência base de cada núcleo 
da GPU de 1250 MHz (mínimo). Número de 
núcleos da GPU: 11 (mínimo). 

3.2. Placa-mãe. Controladores de rede e  áudio 
integrados. Entrada de rede RJ45.  2 

(mínimo) slots de memória DDR4 DIMM com 
suporte combinado de ao menos 16 GB de 
RAM. 1 (mínimo) módulo PCI-E 3.0 x16. 1 
(mínimo) slot PCI-E 3.0 x1 ou superior (x2, 
x4, x8 ou x16). 4 (mínimo) conectores SATA 
3. Saídas de vídeo: D-Sub/VGA e HDMI. 4 

(mínimo) portas USBs. Suporte a Windows 

   

https://www.cpubenchmark.net/
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10 e Linux com Kernel 5.0 ou superior. 
3.3. Memória RAM. 8 GB (mínimo) DDR4. 
3.4. Armazenamento (HD/SSD). SSD com no 

mínimo 240 GB de capacidade. Interface 
SATA III. Expectativa de vida útil: 1 milhão 
de horas (mínimo) MTB. 

3.5. Fonte. Bivolt. 230w reais (mínimo). 
3.6. Sistema-operacional. Licença do Windows 

10 Pro ou Enterprise. 

3.7. Garantia. Garantia mínima de 1 ano (3 
meses legal + 9 meses contratual). 

 
4. Periféricos 
4.1. Mouse óptico USB com fio. Comprimento 

mínimo do cabo de 1,5m e sensibilidade 
mínima de 1000 DPI.  

4.2. Teclado USB com fio padrão ABNT2. 

Comprimento mínimo do cabo de 1,5m. 
Layout: ABNT2. 

4.3. Caixa de som. 
 

18 200 UN 

Desktop Tipo I + Monitor LED 21,5’’ 

1. Desktop 
1.1. CPU.   Capacidade de gerenciamento de 16 

GB (mínimo) de RAM e 2 (mínimo) canais 
DDR4. Número de núcleos físicos: 4 
(mínimo). Número de núcleos lógicos: 8 
(mínimo). TDP: 65w (máxima). Frequência 

da CPU (clock) desbloqueada.  Frequência 
base de cada núcleo da CPU: 3.6 GHz 
(mínimo).  Memória cache L2: 2 (mínimo) 
MB.  Memória cache L3: 4 (mínimo) MB. 
Suporte a frequência turbo em cada núcleo.   
Padrão de soquete mais recente lançado pela 

fabricante. Suporte a virtualização de 

sistemas operacionais, tecnologias de 
referência Intel VT-X, AMD-v ou similares. ).  
Desempenho médio de 8500 (mínimo) 
pontos (Usar o site 
https://www.cpubenchmark.net/ como 
referência). GPU integrada (placa gráfica 
onboard). Frequência base de cada núcleo 

da GPU de 1250 MHz (mínimo). Número de 
núcleos da GPU: 11 (mínimo). 

1.2. Placa-mãe. Controladores de rede e  áudio 
integrados. Entrada de rede RJ45.  2 
(mínimo) slots de memória DDR4 DIMM com 
suporte combinado de ao menos 16 GB de 

RAM. 1 (mínimo) módulo PCI-E 3.0 x16. 1 
(mínimo) slot PCI-E 3.0 x1 ou superior (x2, 

x4, x8 ou x16). 4 (mínimo) conectores SATA 
3. Saídas de vídeo: D-Sub/VGA e HDMI. 4 
(mínimo) portas USBs. Suporte a Windows 
10 e Linux com Kernel 5.0 ou superior. 

1.3. Memória RAM. 8 GB (mínimo) DDR4. 

4.4. Armazenamento (HD/SSD).  SSD com no 
mínimo 240 GB de capacidade. Interface 
SATA III. Expectativa de vida útil: 1 milhão 
de horas (mínimo) MTB. 

1.4. Fonte. Bivolt. 230w reais (mínimo). 
1.5. Sistema-operacional. Licença do Windows 

10 Pro ou Enterprise. 

1.6. Garantia. Garantia mínima de 1 ano (3 
meses legal + 9 meses contratual). 

 
2. Periféricos 
2.1. Mouse óptico USB com fio.  Comprimento 

mínimo do cabo de 1,5m. Sensibilidade 

   

https://www.cpubenchmark.net/
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mínima de 1000 DPI.  Botões: esquerdo, 
direira e rolagem. 

2.2. Teclado USB com fio.  Comprimento 

mínimo do cabo de 1,5m. Sensibilidade 
mínima de 1000 DPI. Layout: ABNT2. 

2.3. Caixa de som. 
 
3. Monitor LED 21,5’’ 

Formato de tela 16x9 (Widescreen). Tamanho da 

tela: 21,5’’ (mínimo). Entradas VGA e HDMI. 
Bivolt. Cabo D-Sub(VGA) incluso. Resolução 
mínima HD (1366x768). Garantia mínima de 1 
ano  (3 meses legal + 9 meses contratual). 

 

19 200 UN 

Desktop Tipo I + Monitor LED 23’’ 

1. Desktop 
1.1. CPU.   Capacidade de gerenciamento de 16 

GB (mínimo) de RAM e 2 (mínimo) canais 
DDR4. Número de núcleos físicos: 4 
(mínimo). Número de núcleos lógicos: 8 
(mínimo). TDP: 65w (máxima). Frequência 
da CPU (clock) desbloqueada.  Frequência 

base de cada núcleo da CPU: 3.6 GHz 
(mínimo).  Memória cache L2: 2 (mínimo) 
MB.  Memória cache L3: 4 (mínimo) MB. 
Suporte a frequência turbo em cada núcleo.   
Padrão de soquete mais recente lançado pela 
fabricante. Suporte a virtualização de 

sistemas operacionais, tecnologias de 
referência Intel VT-X, AMD-v ou similares. ).  
Desempenho médio de 8500 (mínimo) 
pontos (Usar o sitecomo referência). GPU 
integrada (placa gráfica onboard). 
Frequência base de cada núcleo da GPU de 

1250 MHz (mínimo). Número de núcleos da 

GPU: 11 (mínimo). 
1.2. Placa-mãe. Controladores de rede e  áudio 

integrados. Entrada de rede RJ45.  2 
(mínimo) slots de memória DDR4 DIMM com 
suporte combinado de ao menos 16 GB de 
RAM. 1 (mínimo) módulo PCI-E 3.0 x16. 1 
(mínimo) slot PCI-E 3.0 x1 ou superior (x2, 

x4, x8 ou x16). 4 (mínimo) conectores SATA 
3. Saídas de vídeo: D-Sub/VGA e HDMI. 4 
(mínimo) portas USBs. Suporte a Windows 
10 e Linux com Kernel 5.0 ou superior. 

1.3. Memória RAM. 8 GB (mínimo) DDR4. 
4.5. Armazenamento (HD/SSD).  SSD com no 

mínimo 240 GB de capacidade. Interface 
SATA III. Expectativa de vida útil: 1 milhão 

de horas (mínimo) MTB. 
1.4. Fonte. Bivolt. 230w reais (mínimo). 
1.5. Sistema-operacional. Licença do Windows 

10 Pro ou Enterprise. 
1.6. Garantia. Garantia mínima de 1 ano (3 

meses legal + 9 meses contratual). 
 
2. Periféricos 
2.1. Mouse óptico USB com fio.  Comprimento 

mínimo do cabo de 1,5m. Sensibilidade 
mínima de 1000 DPI.  Botões: esquerdo, 
direira e rolagem. 

2.2. Teclado USB com fio.  Comprimento 
mínimo do cabo de 1,5m. Sensibilidade 
mínima de 1000 DPI. Layout: ABNT2. 

2.3. Caixa de som. 
 

3. Monitor LED 23’’ 
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Formato de tela 16x9 (Widescreen). Tamanho da 
tela: 23’’ (mínimo). Entradas VGA e HDMI. Bivolt. 
Cabo D-Sub(VGA) incluso. Resolução mínima 

FULL HD (1920x1080). Garantia mínima de 1 ano  
(3 meses legal + 9 meses contratual). 

 

20 50 UN 

Desktop Tipo II 
1. Desktop 

1.1. CPU.    Capacidade de gerenciamento de 16 
GB (mínimo) de RAM e 2 (mínimo) canais 
DDR4. Número de núcleos físicos: 8 
(mínimo). Número de núcleos lógicos: 16 
(mínimo). TDP: 65w (máxima). Frequência 
da CPU (clock) desbloqueada.  Frequência 
base de cada núcleo da CPU: 3.2 GHz 

(mínimo).  Memória cache L2: 4 (mínimo) 
MB.  Memória cache L3: 16 (mínimo) MB. 

Suporte a frequência turbo em cada núcleo.   
Padrão de soquete mais recente lançado pela 
fabricante. Suporte a virtualização de 
sistemas operacionais, tecnologias de 
referência Intel VT-X, AMD-v ou similares).  

Desempenho médio de 13000 (mínimo) 
pontos (Usar o site 
https://www.cpubenchmark.net/ como 
referência). Sem GPU integrada (placa 
gráfica offboard necessária).  

1.2. Placa-mãe. Controladores de rede e  áudio 

integrados. Entrada de rede RJ45.  2 
(mínimo) slots de memória DDR4 DIMM com 
suporte combinado de ao menos 16 GB de 
RAM. 1 (mínimo) módulo PCI-E 3.0 x16. 1 
(mínimo) slot PCI-E 3.0 x1 ou superior (x2, 
x4, x8 ou x16). 4 (mínimo) conectores SATA 

3. Saídas de vídeo: D-Sub/VGA e HDMI. 4 

(mínimo) portas USBs. Suporte a Windows 
10 e Linux com Kernel 5.0 ou superior. 

1.3. Memória RAM. 8 GB (mínimo) DDR4. 
1.4. Placa de vídeo (GPU). Memória RAM 2 GB 

(mínimo) GDDR5. Núcleos de 
processamento: 384 (mínimo). Largura de 
banda de memória: 48 GB/sec (mínimo). 

Barramento: 64 bits. TDP (máxima): 30w.  
Desempenho médio de 2000 (mínimo) 
pontos (Usar o site  
https://www.videocardbenchmark.net/ 
como referência). 

1.5. Armazenamento (HD/SSD).  SSD com no 

mínimo 480 GB de capacidade. Interface 
SATA III. Expectativa de vida útil: 1 milhão 

de horas (mínimo) MTB. 
1.6. Fonte. Bivolt. 350w reais (mínimo). 
1.7. Sistema-operacional. Licença do Windows 

10 Pro ou Enterprise. 
1.8. Garantia. Garantia mínima de 1 ano (3 

meses legal + 9 meses contratual). 
 
2. Periféricos 
2.1. Mouse óptico USB com fio. Comprimento 

mínimo do cabo de 1,5m e sensibilidade 
mínima de 1000 DPI.  

2.2. Teclado USB com fio padrão ABNT2. 

Comprimento mínimo do cabo de 1,5m. 
Layout: ABNT2. 

2.3. Caixa de som. 
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21 50 UN 

Desktop Tipo II + Monitor LED 21,5’’ 
1. Desktop 
1.1. CPU.    Capacidade de gerenciamento de 16 

GB (mínimo) de RAM e 2 (mínimo) canais 
DDR4. Número de núcleos físicos: 8 
(mínimo). Número de núcleos lógicos: 16 
(mínimo). TDP: 65w (máxima). Frequência 
da CPU (clock) desbloqueada.  Frequência 
base de cada núcleo da CPU: 3.2 GHz 

(mínimo).  Memória cache L2: 4 (mínimo) 
MB.  Memória cache L3: 16 (mínimo) MB. 
Suporte a frequência turbo em cada núcleo.   
Padrão de soquete mais recente lançado pela 
fabricante. Suporte a virtualização de 
sistemas operacionais, tecnologias de 
referência Intel VT-X, AMD-v ou similares).  

Desempenho médio de 13000 (mínimo) 

pontos (Usar o site 
https://www.cpubenchmark.net/ como 
referência). Sem GPU integrada (placa 
gráfica offboard necessária).  

1.2. Placa-mãe. Controladores de rede e  áudio 
integrados. Entrada de rede RJ45.  2 

(mínimo) slots de memória DDR4 DIMM com 
suporte combinado de ao menos 16 GB de 
RAM. 1 (mínimo) módulo PCI-E 3.0 x16. 1 
(mínimo) slot PCI-E 3.0 x1 ou superior (x2, 
x4, x8 ou x16). 4 (mínimo) conectores SATA 
3. Saídas de vídeo: D-Sub/VGA e HDMI. 4 

(mínimo) portas USBs. Suporte a Windows 
10 e Linux com Kernel 5.0 ou superior. 

1.3. Memória RAM. 8 GB (mínimo) DDR4. 
1.4. Placa de vídeo (GPU). Memória RAM 2 GB 

(mínimo) GDDR5. Núcleos de 

processamento: 384 (mínimo). Largura de 
banda de memória: 48 GB/sec (mínimo). 

Barramento: 64 bits. TDP (máxima): 30w.  
Desempenho médio de 2000 (mínimo) 
pontos (Usar o site  
https://www.videocardbenchmark.net/ 
como referência). 

1.5. Armazenamento (HD/SSD).  SSD com no 
mínimo 480 GB de capacidade. Interface 

SATA III. Expectativa de vida útil: 1 milhão 
de horas (mínimo) MTB. 

1.6. Sistema-operacional. Licença do Windows 
10 Pro ou Enterprise. 

1.7. Garantia. Garantia mínima de 1 ano (3 
meses legal + 9 meses contratual). 

 
2. Periféricos 

2.1. Mouse óptico USB com fio. Comprimento 
mínimo do cabo de 1,5m. Sensibilidade 
mínima de 1000 DPI. Plug and Play. Botões: 
esquerdo, direira e rolagem. Compatibilidade 
com os sistemas operacionais: Windows 8.0 

ou superior, macOS 9.0 ou superior e Linux 
Kernel 4.0 ou superior. 

2.2. Teclado USB com fio.   Comprimento 
mínimo do cabo de 1,5m. 
Layout: ABNT2. Plug and Play. 
Compatibilidade com os sistemas 
operacionais: Windows 8.0 ou superior, 

macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 

2.3. Caixa de som. 
 

3. Monitor LED 21,5’’ 
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Formato de tela 16x9 (Widescreen). Tamanho da 
tela: 21,5’’ (mínimo). Entradas VGA e HDMI. 
Bivolt. Cabo D-Sub(VGA) incluso. Resolução 

mínima HD (1366x768). Garantia mínima de 1 
ano  (3 meses legal + 9 meses contratual). 

 

22 50 UN 

Desktop Tipo II + Monitor LED 23’’ 
1. Desktop 

1.1. CPU.    Capacidade de gerenciamento de 16 
GB (mínimo) de RAM e 2 (mínimo) canais 
DDR4. Número de núcleos físicos: 8 
(mínimo). Número de núcleos lógicos: 16 
(mínimo). TDP: 65w (máxima). Frequência 
da CPU (clock) desbloqueada.  Frequência 
base de cada núcleo da CPU: 3.2 GHz 

(mínimo).  Memória cache L2: 4 (mínimo) 
MB.  Memória cache L3: 16 (mínimo) MB. 

Suporte a frequência turbo em cada núcleo.   
Padrão de soquete mais recente lançado pela 
fabricante. Suporte a virtualização de 
sistemas operacionais, tecnologias de 
referência Intel VT-X, AMD-v ou similares).  

Desempenho médio de 13000 (mínimo) 
pontos (Usar o site 
https://www.cpubenchmark.net/ como 
referência). Sem GPU integrada (placa 
gráfica offboard necessária).  

1.2. Placa-mãe. Controladores de rede e  áudio 

integrados. Entrada de rede RJ45.  2 
(mínimo) slots de memória DDR4 DIMM com 
suporte combinado de ao menos 16 GB de 
RAM. 1 (mínimo) módulo PCI-E 3.0 x16. 1 
(mínimo) slot PCI-E 3.0 x1 ou superior (x2, 
x4, x8 ou x16). 4 (mínimo) conectores SATA 

3. Saídas de vídeo: D-Sub/VGA e HDMI. 4 

(mínimo) portas USBs. Suporte a Windows 
10 e Linux com Kernel 5.0 ou superior. 

1.3. Memória RAM. 8 GB (mínimo) DDR4. 
1.4. Placa de vídeo (GPU). Memória RAM 2 GB 

(mínimo) GDDR5. Núcleos de 
processamento: 384 (mínimo). Largura de 
banda de memória: 48 GB/sec (mínimo). 

Barramento: 64 bits. TDP (máxima): 30w.  
Desempenho médio de 2000 (mínimo) 
pontos (Usar o site  
https://www.videocardbenchmark.net/ 
como referência). 

1.5. Armazenamento (HD/SSD).  SSD com no 

mínimo 480 GB de capacidade. Interface 
SATA III. Expectativa de vida útil: 1 milhão 

de horas (mínimo) MTB. 
1.6. Sistema-operacional. Licença do Windows 

10 Pro ou Enterprise. 
1.7. Garantia. Garantia mínima de 1 ano (3 

meses legal + 9 meses contratual). 

 
2. Periféricos 
2.1. Mouse óptico USB com fio. Comprimento 

mínimo do cabo de 1,5m. Sensibilidade 
mínima de 1000 DPI. Plug and Play. Botões: 
esquerdo, direira e rolagem. Compatibilidade 
com os sistemas operacionais: Windows 8.0 

ou superior, macOS 9.0 ou superior e Linux 
Kernel 4.0 ou superior. 

2.2. Teclado USB com fio.   Comprimento 
mínimo do cabo de 1,5m. 
Layout: ABNT2. Plug and Play. 

Compatibilidade com os sistemas 
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operacionais: Windows 8.0 ou superior, 
macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 

2.3. Caixa de som.  
 
3. Monitor LED 23’’ 
Formato de tela 16x9 (Widescreen). Tamanho da 
tela: 21,5’’ (mínimo). Entradas VGA e HDMI. Bivolt. 
Cabo D-Sub(VGA) incluso. Resolução mínima HD 

(1920x1080). Garantia mínima de 1 ano  (3 meses 
legal + 9 meses contratual). 

23 40 UN 

Dispositivo de armazenamento HD 
• Tecnologia de construção: HD.  
• Capacidade de armazenamento: 1TB.  
• Interface de conexão: SATA III.  

• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 
9 meses contratual). 

 

   

24 40 UN 

Dispositivo de armazenamento SSD Tipo I 
• Tecnologia de construção: SSD.  
• Capacidade de armazenamento: 240 GB.  I 

• Interface de conexão: SATA III. Formato: 
2,5’’.    

• Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas 
(mínimo) MTB.  

• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 
9 meses contratual). 

 

   

25 40 UN 

Dispositivo de armazenamento SSD Tipo II 
• Tecnologia de construção: SSD. 
• Capacidade de armazenamento: 480 GB. 
• Interface de conexão: SATA III. Formato: 

2,5’’. 

• Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas 
(mínimo) MTB. 

• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 
9 meses contratual). 

 

   

26 50 UN 

Filtro de linha com 4 tomadas 
• Bivolt 
• Cabo de 1,3m. 
• Proteção com sobretensão. 
• Capacidade de alimentação: 2200w 
• Atendimento à NBR 14136. 
• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 

9 meses contratual). 
 

   

27 50 UN 

Fonte de Alimentação ATX Tipo I 
• Voltagem nominal: 230 (mínima) watts. 
• Cabo de força incluso. 

• Bivolt.  

• Padrão ATX.  
• Conectores:1 (mínimo) ATX (20 + 4 pinos), 

2 (mínimo) SATA e 1 (mínimo) IDE. 
• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 

9 meses contratual). 
 

   

28 50 UN 

Fonte de Alimentação ATX Tipo II 
• Voltagem nominal: 400 (mínima) watts.  
• Cabo de força incluso.  
• Bivolt com autoswitch. Padrão ATX. 
• Conectores:1 (mínimo) ATX (20 + 4 pinos), 

4 (mínimo) SATA. 

• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal + 
9 meses contratual). 
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29 50 UN 

HD Externo 1TB 
• Capacidade: 1TB 
• Interface de conexão: USB 3.0 

• Anti-Queda 
• À Prova D’Água 
• Garantia mínima de 3 anos (3 meses legal + 

33 meses contratual). 
 

   

30 10 UN 

Impressora de Etiqueta Térmica 
Equipamento para impressão de etiquetas, adesivas 
ou não (tags, etiquetas de gôndola, etc). A tecnologia 
de impressão é de transferência térmica, por isso 
pode imprimir etiquetas de papel comum / sintético, 
utilizando uma fita entintada (Ribbon), ou etiquetas 
térmicas, sem uso da fita entintada (Ribbon). 

 
           Recursos Padrão 

• Processador RISC de 32 bit 
• Linguagens de programação EZPL (ZPL, ZPL 

II® e EPL2™)  
• Conectividade tripla: Serial, USB e paralela 
• Métodos de impressão: transferência térmica 

e térmica direta, impressão de código de 
barra, textos e gráficos OpenACCESS™ para 
uma fácil colocação das mídias e do ribbon da 
impressora 

• Drivers Microsoft® Windows® 
 

Especificações da Impressora  
• Resolução: 203 dpi / 8 pontos por mm  
• Memória:8 MB Flash, 8 MB SDRAM (padrão)  
• Largura de Impressão: 4.09” / 104 mm. 
• Comprimento da Impressão: 39” / 990 mm  
• Velocidade de Impressão Máximo 4” / 102 

mm por segundo 

• Sensores da Mídia Sensores reflexivos e 
transmissivos  
 
Características da Mídia: 

• Largura da mídia 1.00”/25.4 mm to 
4.25”/108 mm 

• Comprimento da mídia De 0.38” / 9.6 mm a 

39” / 990 mm 
• Tamanho máximo do rolo da mídia 5” / 127 

mm O.D. (diâmetro externo) sobre um 
núcleo de 1.00” / 25.4 mm a 1.5” / 38 mm 
de I.D. (diâmetro interno)  

• Espessura da Mídia 0.003” / 0.08 mm a 

0.007” / 0.18 mm  
 

Tipos de Mídia 
• Em rolos ou dobrados. 
• Rótulos (seccionados ou contínuos, térmicos 

ou de transferência térmica) 
• Etiquetas (seccionadas ou contínuas, 

térmicas ou de transferência térmica) 
• Recibos (contínuos ou térmicos) 
• Pulseiras (térmicas ou de transferência 

térmicas)  
 
Características do Ribbon  

• Diâmetro externo 1.34” / 34 mm 

Comprimento padrão 244’ (74 m) 
• Proporção 1:1 mídia para o rolo para a fita  
• Largura De 1.33” / 33.8 mm a 4.3” / 110 mm 

I.D.  
• Núcleo 0.5” / 12.7 mm 
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31 20 UN 

Impressora Laser Colorida Multi-funcional 
 
Impressão 

• Tecnologia de Impressão:LED colorido digital 
• Memória Padrão: 512 MB / 512 MB 
• Resolução da Impressão (máxima em dpi): 

Até 600 x 2400 dpi 
• Capacidade de Impressão Duplex (Frente e 

Verso): Sim 

• Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, 
Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade 

• Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL 
Class3.0) 

• Volume Máximo de Ciclo Mensal: Até 30.000 
páginas 

• Volume de Impressão Mensal Recomendado: 

Até 1.500 páginas 

• Tamanho Máx. de Impressão: Papel: Até 216 
mm por 356 mm (ofício) 

• Velocidade de Impressão Baseada na Norma 
ISO (preto): até 19 ppm 

• Velocidade de Impressão Baseada na Norma 
ISO (colorido): até 19 ppm 

 
Cópia 
• Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi 
• Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias 

multiplas(até 99), cópias ID 
• Capacidade Máx. do Alimentador Automático 

de Documentos (ADF): Até 50 páginas 
• Ampliação / Redução: 25% - 400% em 

incrementos de 1% 
• Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 

29,7 

• Velocidade de Cópia Baseada na Norma ISO 
(preto): até 19 cpm 

• Velocidade de Cópia Baseada na Norma ISO 
(colorido): até 19 cpm 

 
    Cópia 

• Tipo de Scanner: Vidro de exposição colorido 
com ADF 

• Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): 

19200 x 19200 dpi 
• Capacidade de Digitalização: E-mail, imagem, 

OCR, Arquivo, USB, FTP, Rede 
• Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 

x 2400 (do vidro do scanner) 
 

     Geral 
• Compatibilidade com Dispositivos Móveis: 

AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria e Wi-
Fi Direct® ou similares. 

 

   

32 20 UN 

Impressora Laser Monocromática Multi-

funcional Tipo I 
 

Impressão 
• Padrão de Impressão Duplex (Frente e 

Verso): Sim 
• Resolução da Cópia (máxima em dpi): 600 x 

600 dpi 

• Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico 
• Memória Padrão: 32 MB 
• Memória Opcional: Não 
• Velocidade Maxima em Preto (ppm): 30 ppm 
• Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi 

• Resolução da Impressão (máxima em dpi): 

   



29 
 

Até 2400 X 600 dpi 
• Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja 

inferior com capacidade para 250 folhas de 

papel 
• Capacidade de Impressão Duplex (Frente e 

Verso): Sim 
• Interface de Rede Embutida: Wireless 

802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0 de alta 
velocidade 

• Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL 
Class3.0); BR-Script3 

• Volume Máximo de Ciclo Mensal: Até 10.000 
páginas por mês 

• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 10.000 
páginas por mês 

• Aplicativo de Impressão para Dispositivos 

Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™, 

Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct® ou 
similares 

 
Cópia 
• Cópia de Identidade (ID Card): Sim 
• Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi 

• Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias 
múltiplas (até 99), cópia de documentos de 
identidade 

• Capacidade Máx. do Alimentador Automático 
de Documentos (ADF): Até 35 páginas 

• Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm 

• Ampliação / Redução: 25% - 400% 
• Redução/Ampliação: 25% - 400% em 

incrementos de 1% 
• Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim 
• Tamanho do Vidro de Exposição: A4 

 
Digitalização 

• Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com 
alimentador automático de documentos 
(ADF) 

• Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG 
/ PDF / Secure PDF / PNG / XPS 

• Resolução Máx. de Digitalização Interpolada 
(dpi): Até 19200 x 19200 dpi 

• Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 
x 2400 dpi 

• Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 
2400 dpi 

• Visualização e Software OCR: Scansoft 
PaperPort® SE with OCR for Windows® and 

Presto!® PageManager® for Mac® 
• Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, 

Arquivo, Microsoft® SharePoint® 
 

Outros 
• Dimensões do Equipamento sem caixa: 40,9 

x 39,88 x 31,75 cm 

• Modo Toner Save: Sim 
• Consumo de Energia Máximos:Printing / 

Standy-by / Sleep 510W / 60W / 5.3W 
• Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas 
• Garantia: Limitada de 1 ano 
• Certificação Energy Star: Sim 
• Visor LCD: 2 linhas 

 
Geral 
• Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, 

Wireless 802.11b/g/n 

• Duplex: Sim 
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• Compatibilidade com Dispositivos Móveis: 
AirPrint, Google Cloud Print, Cortado 
Workplace, Wi-Fi Direct® 

• Ciclo Mensal Recomendado: Até 10.000 
páginas por mês 

 
Manuseio do Papel 
• Tamanhos do Papel: A5 até Ofício 

 

33 20 UN 

Impressora Laser Monocromática Multi-
funcional Tipo II 
 
Impressão 

• Padrão de Impressão Duplex (Frente e 
Verso): Sim 

• Descrição de Duplex: Para impressão e para 
cópia/digitalização em uma única passagem 

• Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 
1200 x 600 dpi 

• Cópias Múltiplas: Sim 
• Acesso Remoto: Sim 
• Relatório de Atividades/Relatórios 

Periódicos: Sim 
• Impressão Colorida: Não 
• Funções Principais:Impressão, digitalização, 

cópia 
• Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim 
• Tempo de Impressão da Primeira Página: 

Menos de 8 segundos 
• Tempo da Primeira Impressão: Menos de 8 

segundos 
• Tecnologia de Impressão: Laser 

Eletrofotográfico 
• Memória Padrão: 512 MB 

• Velocidade Maxima em Preto (ppm): Até 42 

ppm (carta/A4) 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto 

(ppm): Até 42 ppm (carta/A4) 
• Resolução da Impressão (máxima em dpi): 

Até 1200 x 1200 dpi 
• Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 

1200 dpi 

• Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas 
• Capacidade de Entrada de Papel Padrão 

(folhas): ‡Bandeja com capacidade até 250 
folhas 

• Capacidade de Papel na Bandeja Opcional 
(folhas): 2 x 520 folhas 

• Bandeja Multiuso: 50 folhas 
• Capacidade de Impressão Duplex (Frente e 

Verso): Sim 
• Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 

de alta velocidade 
• Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-

Speed USB 2.0 

• Compatibilidade com o Driver de 
Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux 

• Emulações: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL 
Class3.0), BR-Script3, IBM Proprinter, Epson 
FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 

• Função de Impressão Segura: Sim 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx: 50.000 

páginas 
• Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 

páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado: 

Até 3.500 páginas/mês 

• Aplicativo de Impressão para Dispositivos 
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Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, 
Mopria®, Cortado Workplace ou similares 

 

Cópia: 
• Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 

600 dpi 
• Copia sem uso do PC: Sim 
• Capacidade Máx. do Alimentador Automático 

de Documentos (ADF): 70 folhas 

• Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm 
(carta/A4) 

• Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm 
(carta/A4) 

• Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 
25 - 400% em incrementos de 1% 

• Redução/Ampliação: 25% ~ 400% 

• Função de Cópias Ordenadas: Sim 

• Agrupamento de Cópias (2 em 1): 
Ordenadas, N em 1 

• Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício 
• Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim 
• Cópias de ID (Documentos de Identidade): 

Sim 

 
Digitalização 

• ADF: Sim 
• Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, 

ISIS, SANE 
• Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): 

até 19200 x 19200 dpi 
• Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 

1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) 
• Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-

page/Multi-page (PDF seguro, PDF 

pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-
page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, 

PNG 
• Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, 

E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, 
SharePoint®, NuvemΔ (Web Connect), 
Servidor de E-mail1 , Pasta de Rede** 
(CIFS), Fácil Digitalização para E-mail 

• Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, 

FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® 
only), E-mail Server, SharePoint®, SSH 
Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy 
Scan to Email 

• Digitalização Duplex (Frente e Verso): Sim 
 

Outros: 
• Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz 

ou superior 
• Modo de Economia de Toner: Sim 
• Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas 
• Funções de Segurança: Active Directory®, 

Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print 

ou similares 
• Garantia: Limitada de 2 anos 
• Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz 
• Certificação Energy Star: Sim 
• Tela LCD: Touchscreen Colorido 

 
Manuseio do Papel 

• Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm 
(Ofício) 
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34 100 UN 

Kit mouse óptico + teclado sem fio USB 
• Ambos os periféricos. Receptor nano. 

Alimentação por pilhas AA (2A) ou AAA (3A). 

Plug and Play. Modo de operação: 2.4GHz 
bidirecional. Raio operacional: 10m 
(mínimo). Compatibilidade com os sistemas 
operacionais: Windows 8.0 ou superior, 
macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 

• Mouse.  Sensibilidade mínima de 1000 DPI. 
Botões: esquerdo, direira, rolagem e  
liga/desliga. 

• Teclado.  Layout: ABNT2. Botão 
liga/desliga. 

 

   

35 30 UN 

Memória RAM DDR3 para Desktop 
• Padrão: DDR3 

• Capacidade: 4GB 
• Frequência: 1066MHz ou superior 
• Pinagem: 240 pinos 
• Tensão: 1,5V 
• Formato da memória: DIMM 

• Compatível com plataformas Intel e AMD 
 

   

36 30 UN 

Memória RAM DDR4 para Desktop 
• Padrão: DDR4 
• Capacidade: 8GB 

• Frequência: 2133MHz ou superior 
• Pinagem: 288  pinos 
• Tensão: 1,2V 
• Formato da memória: DIMM 

 

   

37 30 UN 
Microfone de mesa para computador 

Conector P2 3,5mm. 
   

38 50 UN 

Monitor LED 21,5’’ 
• Formato de tela 16x9 (Widescreen).  
• Tamanho da tela: 21,5’’ (mínimo).  
• Entradas VGA e HDMI.  

• Bivolt.  
• Cabo D-Sub(VGA) incluso.  
• Resolução mínima HD (1366x768). 
• Garantia mínima de 1 ano  (3 meses legal + 

9 meses contratual). 
 

   

39 50 UN 

Monitor LED 23’’ 
• Formato de tela 16x9 (Widescreen).  
• Tamanho da tela: 23’’ (mínimo).  
• Entradas VGA e HDMI.  
• Bivolt.  
• Cabo D-Sub(VGA) incluso.  

• Resolução mínima FULL HD (1920x1080). 

• Garantia mínima de 1 ano  (3 meses legal + 
9 meses contratual). 

 

   

40 200 UN 

Mouse óptico USB com fio 
• Comprimento mínimo do cabo de 1,5m.  

• Sensibilidade mínima de 1000 DPI. 
• Plug and Play. 
• Botões: esquerdo, direira e rolagem.  
• Compatibilidade com os sistemas 

operacionais: Windows 8.0 ou superior, 
macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 

 

   

41 200 UN 

Mouse óptico USB sem fio 
• Alimentação por pilhas AA (2A) ou AAA (3A).  
• Sensibilidade mínima de 1000 DPI.  

• Plug and Play. 
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• Modo de operação: 2.4GHz bidirecional. 
• Botões: esquerdo, direira, rolagem e  

liga/desliga. 

• Raio operacional: 10m (mínimo). 
• Recetor nano. 
• Compatibilidade com os sistemas 

operacionais: Windows 8.0 ou superior, 
macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 

 

42 5 UN 

Multímetro digital portátil com bateria de 9V, 
cabos de medição, pontas de prova, tensão máxima 
suportada de no mínimo 600v, corrente máxima 
suportada de ao menos 20A. 

   

43 100 UN 

Nobreak 1400VA  
• Potência nominal: 1400VA 
• Fator de potência: 0,7 (mínimo). 

• Certificação NBR 15014. 
• Certificação da fabricante ISO 9001. 
• Tensão de entrada: 115V, 127V e 220V 

(Trivolt automático). 

• Funçao de auto desligamento. 
• Número de tomadas: 6 (mínimo). 
• Tensão de saída: 115V. 
• Garantia mínima de 1 ano (3 meses legal = 

9 meses contratual). 
 

   

44 80 UN 

Notebook 
• Processador Intel® Core™ i5-8265U ou 

processador com desempenho similar. 
• Sistema operacional Windows 10 64 bits 
• Leitor de cartão SD. 
• Webcam integrada. Resolução: 1280 x 720 

(0,9 MP). Gravação de áudio e vídeo em 720p. 
• Possibilidade de expansão de memória RAM até 

32GB (2 slots). 
• Bluetooth 4.1. Certificação Anatel. 
• Tela 15,6’’ LED com resolução de mínima de HD 

(1366 x 768). Painel TN  (Twisted Nematic). 

• Conector para microfone e fone de ouvido. 
• Alto-falantes Chipset Integrado ao processador 
• Conexão sem fio (wireless) compatível com 

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 
802.11ac. Certificação Anatel. 

• Memória RAM: 8 GB DDR4 2133 MHz (mínimo) 
• SSD de 256 (mínimo) GB  M.2 2280 SATA . 

• Portas USB:  2 (mínimo) x USB 2.0, 1 (mínimo) 
x USB 3.0 energizada e 1 (mínimo) x USB Tipo 
C: 3.1. 

• Tensão/Voltagem Bivolt. 

• Conexão HDMI. 
• Áudio: dois alto-falantes estéreo. 
• Teclado Português, padrão ABNT 2. 

• Touchpad. 
• Fonte de alimentação bivolt: adaptador 65W 

AC com cabo de 3 pinos padrão INMETRO. 
• Garantia mínima de 1 ano  (3 meses legal + 9 

meses contratual). 
 

 

   

45 300 UN 
Patch cord CAT5e 30cm 
 

   

46 300 UN 
Patch cord CAT5e 1,5m 
 

   

47 30 UN 

Pen Drive 16GB USB 3.0 
Garantia mínima de 5 anos  (3 meses legal + 9 meses 
contratual). 
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48 20 UN 

Projetor Multimidia 
 
Exibição: 

• Sistema de projeção: DLP 
• Resolução nativa: SVGA (800 x 600) 
• Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para 

WUXGA_RB (1920 x 1200) 
• Brilho (ANSI lumens): 3600 
• Relação de Contraste (FOFO): 20.000: 1 

• Cor de exibição: 1,07 bilhão de cores 
• Proporção nativa: Nativo 4: 3 (5 taxa de 

proporção selecionável) 
• Fonte de luz: Luminária 
• Potência da Fonte de Luz: 200W 

 
Vida da Fonte de Luz: 

• Normal: 5000 horas 

• Eco: 10000 horas 
• SmartEco: 10000 horas 
• Lampsave: 15000 horas 
• Lâmpada contém mercúrio 

  
Óptico: 

• Throw Ratio: 1,96 a 2,15 
• Taxa de zoom: 1,1 vezes 
• Ajuste de Keystone: Vertical: ± 40 graus 
• Deslocamento de projeção*: 110% ± 2,5% 
• Tamanho da imagem: 30 " ~ 300" 
• Freqüência Horizontal: 15K ~ 102KHz 

• Taxa de Varredura Vertical: 23 a 120 kHz 
 
Áudio: 

• Alto falante: 2W 
 

Interface: 
• 1x PC (D-sub) 

• 1x Monitorar para fora (D-sub 15 pinos) 
• 1x Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos) 
• 1x Vídeo Composto em (RCA) 
• 2x HDMI 
• 1x Tipo USB Mini B 
• 1x Entrada de Áudio (Mini Jack de 3,5 mm) 
• 1x Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack) 

• 1x RS232 (DB-9pin) 
• 2x Receptor infravermelho 
• 1x Barra de segurança 

 
Compatibilidade: 

• HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 

1080p 
• Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 

 
Meio Ambiente: 

• Fonte de energia: CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 
• Consumo típico de energia: 270W 
• Consumo de energia em espera: <0.5W 

• Ruído Acústico (Typ./Eco.): 33/29 dBA 
(modo Normal / Eco) 

• Temperatura de operação: 0 ~ 40ºC 
 
Físico: 

• Dimensões: 296 x 120 x 221 mm 
 

Garantia: 
• 1 ano. 
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49 5 UN 

PROTEÇÃO CENTRALIZADA – IDS – SISTEMA 
PARA DETECÇÃO DE INTRUSOS E ANOMALIAS 
DE REDE – SERVIDOR WINDOWS SERVER 

• Possuir gerenciamento e configuração 
remota para a funcionalidade de antivírus, 
anti spyware, detecção de rootkit e proteção 
de browser. 

• Possuir gerenciamento e configuração 
remota para a funcionalidade de controle de 

aplicativos e firewall. 
• Possuir gerenciamento e configuração 

remota para a funcionalidade de IDS/IPS. 
• Possuir gerenciamento e configuração 

remota para a funcionalidade de Quarentena 
de rede. 

• Gerenciar os produtos antivírus como uma 

árvore de diretórios parametrizável pelo 

administrador. 
• Agendamento de verificação de comunicação 

entre o gerenciador e os produtos 
gerenciados. 

• Suportar o gerenciamento acima de 300 
máquinas a partir de um único servidor. 

• Permitir a criação de usuários para acesso à 
console de gerenciamento, com opção de 
usuário administrador e usuário para leitura. 

• Permitir a criação de usuários com permissão 
de somente leitura para visualizar subpastas 
e/ou subdomínios, não acessando outras 

estruturas de diferente nível hierárquico. 
• Permitir a criação de usuários com permissão 

administrativa para configurar subpastas 
e/ou subdomínios, não afetando outras 
estruturas de diferente nível hierárquico. 

• Permitir logins simultâneos de usuários 
administradores ao sistema de 

gerenciamento da solução. 
• Manter um registro de ações realizadas pelos 

administradores no sistema de 
gerenciamento da solução de segurança. 

• Permitir diferentes níveis de administração 
do servidor, de maneira independente do 
login da rede. 

• Detecção de domínios e grupos de trabalho a 
partir da estrutura de diretórios 
preexistentes. 

• Suporte a NAP (Network Access Protection) 
• Atualização de listas, vacinas, mecanismos 

de rastreamento e desinfecção através da 

Internet via protocolo HTTP e distribuindo 
estas para todas as demais ferramentas que 

compõem a solução de antivírus 
automaticamente sem a intervenção do 
administrador. 

• As atualizações devem ser incrementais, 
inclusive o download, este deve ser 

gerenciado de forma que baixe somente a 
parte que lhe falta e do ponto onde foi 
interrompido. 

• Deve suportar conexões para download de 
atualizações e detectar quando esta estiver 
disponível e proceder com o download. 

• Deve ter capacidade de ser o repositório 

central de atualizações, independentemente 
da plataforma, Microsoft e Linux, repositório 
de políticas e relatórios sem a necessidade 
de instalação de software adicional além dos 

pacotes desenvolvidos pelo fabricante da 
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solução de segurança. 
• Permitir a instalação do Antivírus nos clientes 

a partir de um único servidor de 

gerenciamento da solução remotamente. - 
Permitir a alteração das configurações dos 
Antivírus nos clientes de maneira remota 
para todos os produtos. 

• Deve ser capaz de bloquear as configurações 
nas estações de trabalho sem a necessidade 

de senha, evitando que os usuários alterem 
as configurações do produto. 

• Opção de atualização automática de políticas 
de prevenção a partir da console de 
gerenciamento. 

• Políticas em caso de epidemia de vírus 
criando regras de bloqueio contra os ataques 

até que a vacina seja criada para 

estações/servidores com plataforma 
Microsoft e Linux. 

• Geração de relatórios que contenham 
informações sobre as infecções e 
atualizações da solução. 

• Exportar relatórios para os seguintes 

formatos: HTML, XML e CSV.  
• Enviar alertas em caso de epidemias através 

de e-mail. - Permitir a visualização de 
relatórios contendo as seguintes 
informações: última conexão com o servidor, 
última política aplicada, sumário dos 

produtos antivírus instalados, histórico de 
infecções, o módulo IPS deve apresentar o 
último ataque sofrido, bem como dados 
sobre a origem do mesmo, dados do host 
(Sistema Operacional e versão do mesmo, 

WINS Name, DNS Name, IP). 
• O armazenamento dos logs, alertas, status e 

qualquer informação pertinente a solução de 
segurança deve ser armazenada em um 
banco de dados fornecido e integrado a 
solução. 

• Possuir a capacidade de armazenar os 
eventos em banco de dados centralizado. Se 
a solução necessitar de um banco de dados 

proprietário este deverá ser fornecido, 
devidamente licenciado para a licitante. Não 
serão aceitas versões gratuitas de bancos de 
dados de terceiros. 

• Suporte para instalação em plataformas 
Linux e Microsoft atendendo no mínimo os 

sistemas operacionais abaixo relacionados: 
Microsoft (Windows Server 2012, Edições: 

Essentials, Standard, Datacenter; Windows 
Server verão atualizada , Edições: 
Essentials, Standard, Datacenter; Windows 
Server 2018 ou superior, Edições: Essentials, 
Standard, Datacenter) e Linux ( Red Hat 

Enterprise Linux 6 32/64-bit; CentOS 6 
32/64-bit;SUSE Linux Enterprise Server 11 
32/64-bit; SUSE Linux Enterprise Server 10 
32/64-bit; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 
32/64-bit; Debian GNU Linux Squeeze 6.0 
32/64-bit; Debian GNU Linux 7.2 Wheezy 
32/64-bit; Ubuntu 10.04 Lucid Lynx 32/64-

bit; Ubuntu 12.04 Precise Pangolin 32/64-
bit) ou superior. 

• O serviço de gerenciamento da solução de 
segurança deve suportar ser instalado tanto 

em plataforma Linux como em plataforma 
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Microsoft ou estar hospedado em Site do 
Fornecedor. Permitindo ao administrador 
escolher a plataforma em que o serviço de 

gerenciamento será instalado/utilizado. 
• Possuir um dashboard com informações do 

estado geral da solução de segurança e hosts 
gerenciados. 

• Possuir download direto (a partir da console 
de gerenciamento) de novas versões do 

antivírus ou link para página do fabricante 
para download de novas versões do antivírus 
durante a vigência da garantia do mesmo, 
dessa forma mitigando a possibilidade de 
entrar em falsa página para download de 
falsas atualizações do antivírus.  

• Utilizar protocolo seguro (HTTPS) para 

consulta/visualização de relatórios. 

 

50 10 UN 

Roteador Wireless Dual-band 
Hardware: 

• Fonte de Alimentação Externa: 9VDC / 0.85A 
• Dimensões (L X C X A) 9.1 x 5.7 x 1.5 pol. 

(229.87 x 144.19 x 36.85 mm) 
• Tipo de Antena: 4 Antenas Externas 

  
 
Interface: 

• 4 Portas LAN10/100Mbps 

• 1 Porta WAN 10/100Mbps 
• Versão: 4.0 

 
Botões: 

• Botão WPS/Reset 
• Botão Wireless On/Off 

• Botão Power On/Off 

•  
Wireless: 

• Frequência: 2.4GHz e 5GHz 
• Funções Wireless: Ligue/Desligue o Rádio 

Wireless, WDS Bridge, WMM, estatísticas 
wireless 

• Segurança Wireless: Criptografias 64/128-

bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 
 

 
Padrões: 

• IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz 
• IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

 
Taxa de Sinal: 

• 2.4GHz: Até 300Mbps 
• 5GHz: Até 867Mbps 

 
Sensibilidade de Recepção: 
5GHz: 

• 11a 54M: -73dBm 
• 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 
• 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 
• 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 

  
2.4GHz: 

• 11g 54M: -76dBm 

• 11n HT20 MCS7: -74dBm 
• 11n HT40 MCS7: -71d 

 
Potência de Transmissão: 

• CE: 

• <20dBm(2.4GHz) 
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• <23dBm(5GHz) 
 
FCC: 

• <23dBm(5GHz)  
• <30dBm 
•  

Rede para Visitantes: 
• 1 x Rede para Convidados 2.4GHz 
• 2 x Rede para Convidados 5GHz 

  
 

Software: 
• QoS: WMM, Controle de Largura de Banda 
• Redirecionamento de Portas: Servidor 

Virtual, Porta de Dsiparo, 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 de 
Host, Acesso Agendamento, Regras de 
Gerenciamento 
 
Tipo de WAN: 

• IP dinâmico/estático IP/PPPoE/ 
• BigPond//L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso 

duplo) 
  

Gerenciamento: 
• Controle de Acesso 

• Gerenciamento Local 
• Gerenciamento Remoto 

 
DHCP: 

• Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP 

• Reserva de Endereço 
 

Firewall: 
• DoS, SPI Firewall 
• Filtragem de endereço IP/endereço 

MAC/Filtro de Domínio 
• Vínculo de endereço IP/MAC 

 
Rede de Visitantes: 

• 1 Rede para Convidados 2.4GHz 
• 1 Rede para Convidados 5GHz 

 
Requerimentos do sistema: 

• Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, 
Vista™ or Windows 7, Windows 8/8.1/10 

• MAC OS, NetWare, UNIX or Linux  
 

Ambiente: 
• Temperatura Operacional: 0℃~40℃ 

(32℉~104℉); 

• Temperatura de Armazenamento: -
40℃~70℃ (-40℉~158℉) 

• Umidade Operacional: 10%~90% não 
condensante 

• Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90%RH 
não condensante 

 

51 10 UN 

Scanner de mesa 
Especificações: 

• Interface USB Direta 
• Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n, 

Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T, Hi-
Speed USB 2.0 

• Voltagem: Bivolt 
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• Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 
ipm (colorido e monocromático) 

• Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm 

(colorido e monocromático) 
• Tipo de Scanner: CIS Duplo 
• Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm 

(Largura) x 7 cm (Largura) 
• Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm 

(Largura) x 497,8 cm (Comprimento) 

• Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi 
• Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis 
• Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 

bits (saída) 
• Fonte de Alimentação: Alimentação CA (110-

240 V) 
• Display: Touchscreen Colorido de 3,7" com 

Swipe 

• Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 
digitalizações 

• Capacidade de Entrada de Papel: 50 folhas 
ADF 

• ENERGY STAR Qualified 
• Fonte de Alimentação Utilizada: Modo pronto 

= 3.7W / Modo sleep = 1.9W / Digitalizando 
= 27W 

 
Digitalização: 

• Digitalização Frente e Verso (Duplex) 
• Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas 

(ADF) 
• Ciclo de Trabalho Diário‡:Até 2500 

digitalizações 
• PDF Pesquisável 
• Velocidade de Digitalização‡: Até 30/60 ppm 

(simplex/duplex) 
• Sensor de Imagem: CIS Duplo 

• Resolução Óptica: 600 x 600 dpi 
 
Requisitos do Sistema: 

• Softwares Inclusos: ABBYY FineReader 
Sprint v.12, ABBYY PDF Transformer+ 
(Windows), Nuance PaperPort 14 SE 
(Windows) e Brother Control Center 

• Sistemas Operacionais Compatíveis: 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
(somente 32 bits) Mac®: Mac® OS X 
v10.8.x e superior Linux 

• Compatível com TWAIN / ISIS: Driver TWAIN 

e ISIS incluso 
• Compatibilidade com Dispositivos Móveis: 

Brother iPrint&Scan 
 
Informações adicionais: 

• Digitaliza documentos simples ou frente e 
verso em uma única passagem 

• Digitalização de múltiplas páginas a partir do 
alimentador automático de documentos 
(ADF) de 50 folhas 

• Interfaces de rede padrão Wireless 
802.11b/g/n e Ethernet Gigabit (cabeada) 

• Display Touchscreen Colorido de 3,7" 
• Destinos de digitalização ampliados, 

incluindo: arquivo, imagem,e-mail, servidor 
de e-mail, FTP/SFTP, OCR, impressão, rede, 
pendrive;,aplicativos de nuvem 

• Digitaliza facilmente cartões de visita e 

cartões de plástico em alto-relevo 
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• Funções avançadas de digitalização, 
incluindo detecção de alimentação múltipla 
ultrassônica 

• Compativel com Kofax VRS 
 
 

52 20 UN 

Switch 05 portas 
8x Gigabit Ethernet Smart Switch com PoE-out, SFP, 

CPU de 400MHz, 128 MB de RAM, caixa de desktop, 
RouterOS L5. 
 

1. Especificações 
• Compatibilidade com equipamentos Mikrotik 
• Código do produto CRS112-8P-4S-IN 
• Arquitetura MIPSBE 

• CPU QCA8511 
• Contagem do núcleo da CPU 1 

• Frequência nominal da CPU 400 MHz 
• Nível de licença 5 
• Tamanho da RAM 128 MB 
• Tamanho do armazenamento 16 MB 
• Tipo de armazenamento INSTANTÂNEO 

 
2. Powering Detalhes 

• Consumo máximo de energia 10W 
• PoE out 802.3af / at 
• Número de entradas DC 2 (DC jack) 
• Tensão de entrada CC jack 18 - 57 V 

• Portas Ethernet 10/100/1000: 8 
• Portas SFP: 4 
• Porta serial: RJ45 
• Equipado com uma porta Gigabit Ethernet / SFP 

combo e cinco gaiolas SFP de 1,25 Gbps. Incluir 
uma fonte de alimentação. 

Alimentado por uma CPU de 400 MHz e 128 MB de 

RAM,  com o RouterOS com uma licença L5 e suporte 
a energia de 11 a 30V. 
 

   

53 15 UN 

Switch 24 portas de Camada 2 com capacidade 
de gerenciamento 
Comutador Gigabit Ethernet de 24 portas, equipado 

com SwOS, com duas portas SFP + em um gabinete 
de montagem em rack de 1U que fornece 
conectividade de velocidade de fio com vários novos 
recursos de comutação. Funcionalidades básicas 
para um switch gerenciado, além de mais permite 
gerenciar o encaminhamento de porta a porta, 

aplicar filtro MAC, configurar VLANs, espelhar 
tráfego, aplicar limitação de largura de banda e até 
mesmo ajustar alguns campos de cabeçalho MAC e 

IP.  
 
Especificações do produto 

• Compatibilidade com equipamentos Mikrotik 

• Portas Ethernet 10/100/1000: 24 

• Tamaho do armazenamento: 2 MB 

• Tipo de armazenmento: FLASH 

• Certificações: CE/RED, EAC, ROHS 

• Consumo máximo de energia: 19W 

• Sistema operacional: SwitchOS 

• PoE em: PoE passivo 

• Power Jack: 1 

• Portas SFP +: 2 

• Tensão de entrada suportada: 8 V - 30 V 

• Temperatura ambiente testada: -40 ° C ... + 
70 ° C 
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54 10 UN 

Switch 24 portas de Camada 3 com capacidade 
de gerenciamento 
Switch Gigabit Ethernet de 24 portas alimentado por 

Sw OS / Router OS com duas portas SFP+. Tem um 
recurso de "inicialização dupla" que permite escolher 
qual sistema operacional, RouterOS ou SwOS.  Com 
todas as funcionalidades básicas para uma mudança 
gerenciada, além de mais: permite gerenciar 
reencaminhamento de porta para porta, aplicar filtro 

MAC, configurar VLANs, tráfego espelho, aplicar 
limitação de largura de banda e até mesmo ajustar 
alguns campos de cabeçalho MAC e IP. A caixa SFP 
suporta módulos SFP de 1,25 Gb e 10 Gb. 
 
Especificações do produto 

• Compatibilidade com equipamentos Mikrotik 

• Portas Ethernet 10/100/1000: 24 

• Contagem do núcleo da CPU: 1 

• Frequência nominal da CPU: 800 MHz 

• Dimensões: 440 x 144 x 44 mm 

• Nível de licença: 5 

• Consumo máximo de energia: 24W 

• Sistema operacional: RouterOS / SwitchOS 

• PoE em: PoE passivo 

• Power Jack: 1 

• Portas SFP +: 2 

• Porta serial: RJ45 

• Tamanho da RAM: 512 MB 

• Tamanho do armazenamento: 16 MB 

• Tipo de armazenamento: INSTANTÂNEO 

• Tensão de entrada suportada: 10 V - 30 V 

• Temperatura ambiente testada: -40 ° C ... + 

60 ° C 
 

   

55 100 UN 

Tablet Android 

Processador 

• Velocidade do Processador: 2GHz 

• Tipo de Processador: Quad Core 
 
Tela 

• Tamanho (Tela Principal): 8.0" (203,1 mm) 

• Resolução (Tela Principal): 1280 x 800 
(WXGA) 

• Tecnologia (Tela Principal): TFT 

• Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M 
 

Câmera 

• Resolução - Câmera Traseira: 8.0 MP 

• Foco Automático - Câmera Traseira: Sim 

• Resolução - Câmera Frontal: 2.0 MP 

• Flash - Câmera Traseira: Não 

• Resolução - Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 
1080) @30fps 

 

Memória 

• Memória RAM (GB): 2 GB 

• Memória Total Interna (GB): 32 GB* 

• Memória Disponível (GB): 21.3 GB 

• Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (Up 
to 512GB) 

 
Rede / Bandas 

• 2G GSMGSM 850, GSM 900, DCS 1800, 
PCS1900 
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• 3G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 
(850), B8 (900) 

• 4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), 
B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), 

B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700) 

• 4G TDD LTEB38 (2600), B40 (2300), B41 
(2500) 

 

Conectividade 

• Versão de USB: USB 2.0 

• Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo 

• Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm 
Estéreo (Padrão P2) 

• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz 

• Wi-Fi Direct: Sim 

• Versão de Bluetooth: Bluetooth v4.2 

• Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, 
HOGP, HSP, OPP, PAN 

• PC SyncSmart Switch (Versão para PC) 
 

Sistema Operacional 

• Android 

• Sensores: Acelerômetro, Sensor de Luz 
 

Bateria 

• Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 5100 
mAh 

• Removível: Não 
 

Áudio e Vídeo 

• Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 
3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM 

• Resolução de Reprodução de Vídeo: 
FHD (1920 x 1080) @30fps 

• Formato de Reprodução de ÁudioMP3, M4A, 
3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, 
FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, 

RTX, OTA 
 

56 15 UN 

Tela de projeção 
• Área visual aproximada de 1,80m x 1,80m. 
• Em linha de produção pela fabricante 
• Acompanhar tripé manual 

• Acompanhar estojo em alumínio com pintura 
eltrostática resistente a riscos e corrosões. 

• Acompanhar poste central com resistência e 
sustentação suciente para atender a 
especificação da tela citada acima. 

• Superfície de projeção do tipo Matter White 

(branco opaco) ou similar, que permita ganho 

de brilha. 
• Bordas pretas que permitam o 

enquadramento da imagem. 
• Equipamento novo sem uso, reforma ou 

recondicionamento. 
• Garantia mínima de 1 ano. 

 

   

57 200 UN 

Teclado USB com fio 
• Comprimento mínimo do cabo de 1,5m. 
• Layout: ABNT2. 
• Plug and Play. 
• Compatibilidade com os sistemas 

operacionais: Windows 8.0 ou superior, 
macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 
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58 200 UN 

Teclado USB sem fio 
• Alimentação por pilhas AA (2A) ou AAA (3A). 
• Layout: ABNT2. 

• Botão liga/desliga. Receptor nano. 
• Plug and Play. 
• Modo de operação: 2.4GHz. 
• Raio operacional: 10m (mínimo). 
• Receptor nano. 
• Compatibilidade com os sistemas 

operacionais: Windows 8.0 ou superior, 
macOS 9.0 ou superior e Linux Kernel 4.0 ou 
superior. 

 

   

59   

Testador de cabos de rede  
• Conexões RJ45 e RJ11. 

• Possibilidade de medição em distância (duas 
partes). 

• 1 bateria de 9V. 
• Bolsa de transporte 

Luz indicadora de led de 9 posições. 

   

60 50 UN 

Webcam 

• Videochamada HD (1280 x 720 pixels) com 
sistema recomendado 

• Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels 
• Fotos: até 3,0 mexapixels (com otimização 

do software) 
• Microfone embutido com redução de ruídos 

• USB 2.0 de alta velocidade certificado 
(recomendado) 

• Clipe universal que se ajusta a laptops e 
monitores LCD ou CRT 

• Cabo de 1,5 metro 
• Garantia mínima de 2 anos. 

 

   

 

 

OBS: 

• AS QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I SÃO ESTIMADAS, PODENDO 

VARIAR PARA MENOS OU PARA MAIS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

 

 

 

 

 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: _________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ____________________________________ 

E-mail institucional ______________________________________________ 

E-mail pessoal:_________________________________________________  

Telefone(s):____________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 

 

Processo Licitatório nº. /2020 
Pregão nº. /2020 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 
Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que atende plenamente aos 

requisitos de habilitação exigidos. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 
 

  ,  de  de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO III 

D E C L A R A Ç Ã O 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 

 

Processo Licitatório nº. /2020 

Pregão nº. /2020 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém parentesco com 
o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição 

contida   no   artigo   96,   da   Lei    Orgânica    do    Município    de   Quatá, 
ou seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou 
consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 
 

  ,  de  de 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 
 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 

 

Processo Licitatório nº. /2020 

Pregão nº. /2020 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº., neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 
impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete 
a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 

 

  ,  de  de 2020 
 

 

 

 

 
 

 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 

 

Processo Licitatório nº. /2020 
Pregão nº. /2020 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação no que diz 
respeito as normas trabalhistas, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz ( ). 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 
 

  ,  de  de 2020 
 

 

 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VI 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 

 

Processo Licitatório nº. /2020 
Pregão nº. /2020 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 
Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como 

   (microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos 
da Lei Complementar 123/06. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 
 

  ,  de  de 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS /2020 

 
Processo Licitatório nº /2020 

Pregão Presencial nº /2020 – Registro de Preços 

Validade: 12 (doze) meses 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE QUATÁ E A 

EMPRESA 

..........................................., VISANDO O 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA. 

 

PREÂMBULO 

 
PELA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE UM LADO O MUNICIPIO 

DE QUATÁ, INSCRITO NO CNPJ Nº  44.547.313/0001-30, COM SEDE NA RUA 
GENERAL MARCONDES SALGADO, Nº 332, NA CIDADE DE QUATÁ-SP, NESTE 

ATO REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, O SENHOR MARCELO DE 
SOUZA PÉCCHIO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ADVOGADO, PORTADOR DA 

CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 13.480.268 SSP/SP E INSCRITO NO CPF/MF SOB 
O Nº 086.548.688-30, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA RUI 

BARBOSA, Nº 993, CENTRO, NESTA CIDADE E COMARCA DE QUATÁ, ESTADO 
DE SÃO PAULO, CEP: 19.780-000, DORAVANTE DENOMINADO 

CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO A EMPRESA 
.................................................., INSCRITA NO      CNPJ      nº.      

.............................,      COM      SEDE      NA  RUA 

..................................., Nº. ......................., NA CIDADE DE 

..................................,        NESTE    ATO    REPRESENTADA    PELO  SEU 

................................., O SENHOR ................................, PORTADOR DO 
RG Nº ..................................... E DO CPF Nº ..................................... , 

ADJUDICATÁRIA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

0..../2020, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, RESOLVEM 
REGISTRAR OS PREÇOS, COM INTEGRAL OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL  Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, MEDIANTE 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
 

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, de conformidade com as 
especificações previstas no Anexo I que faz parte integrante deste 

instrumento e proposta apresentada na licitação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 

meses, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

3.1. O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através 

dos Setores desta Prefeitura Municipal de Quatá. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
PRAZO PARA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

4.1. A DETENTORA DA ATA deverá aceitar as condições contratuais, no prazo 
de 05 (cinco) dias a partir da publicação no órgão de imprensa oficial. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do Edital 
do Pregão, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de 

fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc. 
 

5.2 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal situado 
na rodovia SP-284 acesso a cidade de Quatá – SP. 

 

9.2.1 – A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias 

uteis, contados a partir da confirmação do pedido, devendo ser entregue no 
endereço citado no item anterior, no horário compreendido das 07h00min às 

16h00min horas. 
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5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com 

as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) devolvido(s), no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a 
Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DOS PREÇOS 

 
6.1. Os preços são os constantes da Ata do Pregão Presencial nº. .../2020, e 

anexo I desta ata. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
7.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da data da entrega efetiva de todo o material empenhado. A 
Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os 

pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário em nome da 
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. Da Contratada: 

 
8.1.1. Fornecer, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da 

convocação, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
 

8.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 05 (cinco) dias 
qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos 

contratados. 
 

8.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação. 
 

8.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por 
todos os atos e comunicações formais. 

 

8.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam 
sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte até o local 

determinado para sua entrega. 
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8.1.6. Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento 

de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por 
autoridade sanitária. 

 

8.2. Da Contratante: 

 

8.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a 

execução da Ata de Registro de Preços. 

 
8.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem 

como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

8.2.3. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de 

Registro de Preços. 

CLÁUSULA NONA 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. Não obstante o fato de que a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente 

designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada: 

 
10.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na 

previstas na cláusula décima terceira. 

 

10.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as 
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

devidamente comprovados. 

 

10.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 
10.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como desta Ata. 

 

10.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência 
da Contratada. 

 

10.1.6. Inobservância da boa execução dos fornecimentos. 
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10.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata: 

 

10.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato 

próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 
10.2.2. Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS PENALIDADES 

 

11.1. Se a detentora da ata se recusar, sem motivo justificado e aceito pela 

Administração, a assinar a aceitação das condições, dentro do prazo previsto, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita à multa 

de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, além 

de outras sanções cabíveis e previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

11.1.1. Multa diária de 1% (um por cento), por atraso injustificado na 
entrega dos produtos. 

 
11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos 

incisos I, III e IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 

 
11.2. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua 

imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros pela diferença, se 
houver. 

 

11.3. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório 
e consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 
venha a acarretar à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

 

12.1. Será competente o Foro da Comarca de Quatá, que as partes elegem 
para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a 

obrigação da Contratada de cumprir os compromissos assumidos até a data 
de vencimento da mesma. 

 

13.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se 

durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem 
superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua 
utilização se mostrar antieconômica. 

 
13.3. A despesa com a contratação correrá à conta de cada unidade 

requisitante. 

 
13.4. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, 

as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias 

perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e feitos de 

direito. 

 

Prefeitura Municipal de Quatá,   de de 2020. 

 
 
 

 
MUNICIPIO DE QUATÁ 

MARCELO DE SOUZA PECCHIO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
XXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 
Testemunhas: 

 

 
 
NOME: NOME: 

RG.: RG.: 
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ANEXO VIII 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos) 
 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: _______________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 
ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 
do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade 
com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando 
no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 
couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 

 
 


