FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINEIROS/GO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020

Processo nº

2020001252

Órgão Responsável

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MINEIROS, inscrita
no CNPJ sob o nº 11.924.138/0001-01, com sede na 4ª Avenida, nº 13, Centro,
Mineiros-GO.

Gestora

Rosângela Rezende Amorim, assim designada nos termos do Decreto Municipal Nº
376, de 18 de outubro de 2018.

Pregoeira

Waxiene Gouvea Naves, assim designada nos termos do Decreto Municipal Nº 479,
de 26 de agosto de 2014.

Objeto Resumido

Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos.

Tipo/modalidade

PREGÃO PRESENCIAL (nº 043/2020), Sistema de Registro de Preços (SRP); com
critério de julgamento pelo menor preço por item;

Fundamento

Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 442/2017,
e demais disposições pertinentes à matéria e do disposto no presente edital.

Sessão de Abertura

30 de JUNHO de 2020 às 09:00 (nove) horas
LOCAL: Sede da Secretaria de Saúde- Av. Quarta Avenida, nº 13, Centro, Mineiros-GO.

ATENÇÃO:

Informações

1. Os interessados deverão encaminhar preposto, devidamente constituído, em representação do
licitante em sessão. A ausência do representante em sessão implicará na aceitação das decisões
declaradas e registradas em ata, bem como impossibilitará a participação do proponente na fase
competitiva do certame.
2. O presente instrumento encontra-se disponível, na íntegra, para consulta e download, no
endereço www.mineiros.go.gov.br;
3. Aplica-se ao presente certame as disposições da Lei Complementar nº 123/2006;
4. Para participação no certame, deverão os licitantes, tão logo seja retirado ou conhecido o
presente edital, encaminhar para o endereço informado (saudelicitacao@mineiros.go.gov.br) o
Termo de Conhecimento do edital e ciência das condições para participação, conforme modelo
anexo. A exigência se faz buscando garantir aos licitantes e à administração municipal maior
eficiência e celeridade na comunicação porventura necessária, em razão de eventuais alterações
no edital (impugnações, retificações, adiamentos, informações e outros).
saudelicitacao@mineiros.go.gov.br fone: (64) 3661-0037
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1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto do presente é a seleção da melhor oferta em benefício da Administração Municipal
para aquisição de materiais, equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde, conforme condições, quantitativos e especificações
estabelecidas no presente Edital e seus Anexos;
1.2.
Devem estar incluídos nos preços todas as despesas com frete, mão de obra, tributos e/ou
contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito cumprimento das
obrigações decorrentes desta licitação;
1.3. Os itens listados no Anexo II, não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos
são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação
para assinatura da Ata de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens
constantes do Anexo II e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a
exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual;
1.4.
A quantidade estimada para o presente processo licitatório, serve apenas como orientação, não
constituindo sob hipótese alguma garantia de faturamento (§ 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93);
1.5. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.
DA SESSÃO, CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DISPOSIÇÕES INICIAIS SOBRE O
REGISTRO DE PREÇOS
2.1.
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e
prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste
sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto,
estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame (§ 4º do art.
15 da Lei nº 8.666/93);
2.2.
Da sessão será firmada Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços
registrados, durante o período de 12 (doze) meses, para que a Administração Municipal possa contratar
os serviços nas quantidades necessárias e pelos preços registrados no certame;
2.3. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital
e seus Anexos e leis aplicáveis;
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2.4.
Poderão participar do presente as pessoas jurídicas interessadas, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação requerida neste edital, e que comprovarem a faculdade
para execução do objeto do presente certame;
2.5. Não poderão participar da presente licitação direta ou indiretamente, as interessadas que estejam
enquadradas em um ou mais dos itens a seguir:
2.5.1 Empresas punidas no âmbito da Administração Pública, com as sanções
estabelecidas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93;
2.5.2 Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência,
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, dissolução ou
liquidação;
2.5.3 Empresas que estejam sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou
jurídicas;
2.5.4 O mesmo representante legal para mais de uma empresa, mesmo que em itens
diversos.
2.5.5 Empresas que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93;
2.6. A observância das vedações dos itens anteriores são de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis.
2.7 Dos critérios para aplicação de exclusividade às ME e EPP
2.7.1. Adota-se como limite geográfico para a aplicação da exclusividade às Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), o âmbito local, compreendendo nesse conceito todos os municípios
limítrofes ao município de Mineiros/GO, conforme Portaria nº 27/2019 do FMS. *Os municípios abrangidos
por essa região podem ser consultados através do site https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineiros_(Goi%C3%A1s)

2.7.1.1 Licitação exclusiva à participação de ME e EPP. Caso não haja o comparecimento mínimo de
fornecedores, por item, ou não for vantajosa para a administração pública a contratação com ME e
EPP, será permitida a ampla concorrência nos moldes do art. 49 da LC 123/2006, visando o
atendimento aos princípios de economicidade e celeridade do processo;
2.7.1.2 Será aplicado no que couber a LC nº 123/2006 e suas alterações.
2.8. Da sessão:
2.8.1. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato
imprevisível;
2.8.2. Caso a sessão para recebimento se prolongue por tempo excessivo em razão da quantidade dos
produtos licitados ou das diligências eventualmente solicitadas, poderá a Pregoeira declarar suspensa a
sessão, recolhendo os documentos e envelopes rubricados e consignando os eventos ocorridos na ata,
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que deverá ser assinada pelos presentes, sendo então definidos data e hora para reabertura da sessão e
continuidade dos trabalhos.

3.

DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1.
Para o credenciamento dos representantes deverão ser apresentados os seguintes documentos,
em cópia simples acompanhada das vias Originais, ou cópia autenticada ou, com reconhecimento de
assinatura ou, sem o reconhecimento de assinatura devendo estar acompanhado do documento de
identidade para confrontar a assinatura do declarante:
a) Instrumento constitutivo da Pessoa Jurídica, sendo:
I – o Registro Comercial, no caso de empresa individual, o documento é emitido através do
Portal www.portaldoempreendedor.gov.br;
II – o Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente consolidado ou
acompanhado de suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
III – a Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
IV – o Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
b) Tratando-se de representante legal: cópia do Registro Geral (RG), CNH do representante legal,
ou outro documento oficial com foto;
c) Tratando-se de procurador: cópia do Registro Geral (RG), CNH do outorgante e do outorgado,
ou outro documento oficial com foto, bem como PROCURAÇÃO, por instrumento público
(original ou cópia simples acompanhada do original), ou particular, com firma reconhecida ou
cópia simples acompanhada do original;
c.1) Será considerada irregularidade de representação e não será considerado o credenciamento, quando o
substabelecimento for anterior à outorga passada ao substabelecente, ou quando o mandato tiver expirado,
ou ainda substabelecimento decorrente de mandato expirado.
3.2. Declaração de “Pleno Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e Inexistência de fatos
impeditivos”, na forma do art. 4º, VII, da Lei Federal Nº 10.520/2002 (modelo anexo);
3.3. As empresas enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado sede do licitante, com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para abertura do certame, segundo disposição
do art. 8º da IN do DNRC nº 103 de 2007. (A Certidão Simplificada, para fins de participação neste certame, é o
documento próprio a comprovar a atual condição e o enquadramento da empresa como ME ou EPP).
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3.3.1 A não apresentação do documento previsto no item anterior, ou a apresentação de documento diverso,
implicará na anulação do direito da empresa em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar
123/2006;
3.4. As empresas participantes que se enquadrarem como ME ou EPP, deverão apresentar no
Credenciamento a Declaração constante do Anexo VI (Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte);
a) A referida Declaração (Anexo VI) deve vir assinada ou pelo sócio gerente, ou pelo contador
responsável da empresa/representante legal, ou pela Junta Comercial respectiva, indicando, sob as
penas da Lei, que a empresa participante enquadra-se na categoria de Microempresa – ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, na forma prevista no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e
que não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º, estando apta a usufruir da prerrogativa e
dos direitos de preferência de que tratam os art. 42 e 45 da citada lei complementar.

3.5. Declaração de “Inexistência de Vínculo com Servidor Municipal”, na forma do art. 9º, III, da Lei
Federal Nº 8.666/93 (modelo anexo);
3.6.
O representante legal da licitante que não se credenciar ficará impedido de representar a
licitante durante a(s) sessão(s), isto é, de participar da fase de lances verbais, da negociação de preços e de
declarar a intenção de interpor recurso, mantendo-se os preços apresentados na proposta;
3.7. Os documentos apresentados em cópia simples atenderão aos preceitos da Lei 13.726/2018,
devendo os mesmos estar acompanhados dos originais, e o documento que não estiver com firma
reconhecida deverá vir acompanhado do documento de identidade do signatário, para confrontar as
assinaturas.
3.8. Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, somente será aceito o credenciamento de representantes
após tolerância máxima de 15 (quinze) minutos;
3.9.
Os documentos de credenciamento deverão estar organizados e afixados por grampo ou
perfuração;
3.10.

Os documentos já apresentados na fase de credenciamento são dispensados na fase de habilitação;

4.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.
Tratando-se do Sistema de Registro de Preços, com regulamentação própria, conforme Decreto
Municipal 442/2017, que regula o Registro de Preços no âmbito da União, e com atenção ao que dispõe
o Decreto Federal 7.892/2013, sabendo-se ainda da previsão legal constante do art. 15 da Lei de
Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), informa a Administração que os recursos necessários para as
despesas serão devidamente informados quando da efetiva aquisição/contratação, conforme se verifica
do Decreto Municipal 442/2017 de 02 de agosto de 2017:
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Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo
menor preço, nos termos da Lei 8.666/1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei
10.520, de 2002, e será procedida de ampla pesquisa de mercado.
(...)

§2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou
instrumento hábil.
5.

DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1.
A Proposta de Preços (Envelope 1) deverá ser apresentada em uma via impressa, redigida em
linguagem clara, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal
da proponente, a qual será entregue em envelope lacrado, contendo na parte externa as seguintes
inscrições:
ENVELOPE 1: “PROPOSTA DE PREÇOS”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE e CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO

5.2. Os documentos do ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados conforme
modelo do Anexo IV, com carimbo da Empresa e devidamente rubricado conforme o item 5.1;
5.3. Os valores ofertados na proposta de preço deverão corresponder aos valores reais praticados no mercado (art. 43
da Lei 8.666/93), em caso contrário, sujeitar-se-á a licitante às penalidades cabíveis;
5.4. Na Proposta de Preços deverá constar:
a) Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias, contados de sua
apresentação;
a.1) A proposta que omitir o prazo terá sua validade considerada pelo período de 90 (noventa)
dias a contar da data de sua apresentação;
b) Para cada item serão apresentados os preços unitários e totais em algarismo, por extenso o
valor global geral, cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de divergência entre o
preço total e unitário, este último.
c) A identificação da marca do produto ofertado, sem emendas ou rasuras;
d) A cotação de preços abrangerá todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos
custos diretos e indiretos, tributos, seguros, fretes, entregas, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma reivindicação
adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada no prazo da validade da
proposta;
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e) Em caso de divergência entre as informações contidas na proposta impressa e na proposta
eletrônica, prevalecerão as da proposta impressa.
5.4.1

Deverão acompanhar a Proposta de Preços:

a) Declaração de elaboração independente de proposta, e conformidade com a Lei Federal nº
12.846/ 2013, modelo do anexo IX;
b) Catálogo/prospecto/ficha técnica dos itens cotados (em língua portuguesa), que demonstre
claramente as especificações técnicas, características e imagens do produto ofertado, expedido pelo
fabricante do modelo (podendo ser do site do fabricante), não sendo aceitos prospectos montados
ou confeccionados por outro meio;
b.1) O catálogo deverá informar a respeito do produto ofertado, conforme proposta apresentada,
indicando as características do produto, em conformidade com o termo de referência, para facilitar
a conferência pela equipe de apoio;
5.5. Os licitantes deverão solicitar pelo endereço saudelicitacao@mineiros.go.gov.br a PLANILHA
ELETRÔNICA DE PROPOSTA para preenchimento, necessária para a condução da sessão no Sistema
Informatizado da Secretaria Municipal de Saúde- Prodata. A planilha eletrônica será apresentada em
mídia digital (Pendrive ou cd) em sessão juntamente com a proposta impressa. O arquivo (planilha
eletrônica) deverá ser preenchido apenas nas colunas “marca”, “valor unitário” e informar o CNPJ, sem
qualquer outra alteração, para que haja compatibilização no momento da importação dos dados. (A
planilha eletrônica NÃO dispensa a apresentação da proposta impressa, conforme modelo do anexo IV).

5.5.1 A PLANILHA ELETRÔNICA EM MÍDIA DIGITAL DEVERÁ SER APRESENTADA
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.
5.6. Da validade do Registro de Preços
5.6.1. A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o
período de validade de 12 (doze) meses, salvo disposição em contrário, contados a partir da data de sua
assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato;
6.

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Os licitantes comparecerão à sessão pública portando toda a documentação, na forma exigida, no
dia, horário e local indicados, e em nenhuma hipótese serão recebidos documentos ou proposta fora do
prazo e forma estabelecidos neste edital;
6.2. Aberta a sessão, os interessados deverão apresentar os documentos para credenciamento,
acompanhados da declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e inexistência de
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fatos impeditivos (modelo anexo), e, sendo o caso, a Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (modelo anexo), Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, e ainda
declaração de inexistência de vínculo com servidor municipal;
6.3.
Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento,
desclassificando-se as incompatíveis;
6.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações do edital, bem como aquelas
com preços excessivamente onerosos ou manifestamente inexequíveis ou ainda que apresentarem preços
por item ou unitários simbólicos, irrisórios, ou de valor zero, incompatíveis com os valores dos insumos,
serviços, salários ou produtos, exceto quando se tratar de materiais ou instalações de propriedade do
licitante, e dos quais renuncie à parcela ou à totalidade da devida remuneração;
6.5. Só participarão da etapa dos lances verbais a licitante da proposta de menor preço e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela de
menor preço (Lei 10.520/2002);
6.6. Quando não houver pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, serão
classificadas as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas iniciais, desde que aceitem a execução
do serviço e/ou entrega do objeto, no valor equivalente ao preço ofertado pela empresa melhor
classificada;
6.7.
Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances;
6.8.
A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra, pela
Pregoeira, à licitante;
6.9. A pregoeira poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.
6.10.

É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate;

6.11. Quando houver a desistência do licitante na oferta de lance, o mesmo estará excluído da etapa
relativa ao item, e seu último lance será considerado para efeito de classificação das propostas;
6.12. Se dará encerrada a etapa competitiva de cada item quando, indagadas pela Pregoeira, as
empresas licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances;
6.13. É legítima a oferta de lance verbal com vista a melhor classificação;
6.14. Encerrada as etapas competitivas e classificadas as ofertas, será considerada vencedora a empresa
licitante que oferecer o lance de menor preço, ressalvados os casos dos lances das MICROEMPRESAS
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e/ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que considerarão empatados mesmo que superior 5%
(cinco por cento), tendo como critério de desempate a preferência de contratação, conforme § 2º do art.
44 da Lei Complementar nº. 123/2006;
6.15. O empate fictício citado no item anterior será considerado aquela situação em que o lance final
apresentado pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores ao melhor preço final;
6.16. Para efeito do disposto nos itens anteriores, ocorrendo o empate fictício, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
6.17. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
6.14, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate fictício, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido (cinco por cento 5%), será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar uma melhor oferta;
6.19. Na hipótese da não-contratação nos termos disciplinados para o empate fictício, o objeto será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
6.20. A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.21. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão.
6.22. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
6.23. Sendo aceitável o preço ofertado, a pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de “Habilitação” da empresa que apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital.
6.24. Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, salvo as exceções do art. 43 do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
6.25. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital;
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6.26. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a empresa licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo pregoeiro;
6.27. A pregoeira manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, contados após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob
pena de inutilização dos mesmos. Tais documentos poderão ser prontamente devolvidos às licitantes que
não foram credenciadas e nem vencedoras, desde que solicitados no ato da sessão;
6.28. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela pregoeira, equipe de
apoio e licitantes. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da sessão pública caracterizarse-á renúncia ao direito de recorrer.
7.

DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em via original ou em
cópia autenticada por cartório competente, ou ainda, em cópia simples acompanhada das vias
originais, na forma do art. 32 da Lei n.º 8.666/1993;
7.1.1. Os documentos referidos nesta fase deverão estar organizados e afixados por grampo, perfuração ou
encadernação;
7.1.2. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes deverão estar dentro de envelope lacrado
(envelope “2”), contendo as seguintes indicações na parte externa:
ENVELOPE 2: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE e CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
7.2.
Os licitantes deverão apresentar a documentação de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
7.2.1.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, o documento é emitido através do Portal
www.portaldoempreendedor.gov.br;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente consolidado ou
acompanhado de suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
* Documentos já apresentados na fase de credenciamento são dispensados de apresentação na fase de habilitação;
7.2.2.

REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURÍDICA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante com a apresentação das seguintes certidões:
b.1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal, a qual inclui também a CND/INSS, será
efetuada através da certidão de regularidade de tributos e contribuições federais expedida pela
Secretaria da Receita Federal e certidão negativa da Dívida Ativa da União, emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional competente, sendo aceita a Certidão Conjunta;
b.2) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita através da apresentação da
Certidão de Débitos Inscrito em Divida Ativa – Negativa expedida pelo órgão fazendário do
estado sede do licitante;
b.3) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da certidão negativa de
débitos municipais;
c) Prova de Regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (emitido
através de acesso ao portal https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) (emitido através de acesso ao portal
http://www.tst.jus.br/certidao);
7.2.3

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) A licitante deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as
informações e condições para o cumprimento das obrigações da presente licitação. A não
apresentação desta declaração será entendida pela comissão como concordância com o
teor do presente Edital;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade
Técnica, em benefício da licitante, emitido preferencialmente por pessoa jurídica de
direito público, sendo aceito também atestado emitido por pessoa jurídica de direito
privado, conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação (Lei 8.666/1993);

7.2.4

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a)

Os licitantes deverão apresentar para fins de qualificação econômico-financeira:

a.1) CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL (Falência e Concordata), documento expedido pelo
cartório judiciário da comarca sede do licitante, com data de emissão não superior a 120
(cento e vinte) dias da data da sessão; (Obs.: a certidão mencionada deve identificar que se trata
de Falência, Concordata).

7.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração do Anexo V de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho,
menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;
b) Deverá apresentar ainda, declaração de que os produtos ofertados atendem a todas as
especificações técnicas exigidas;

7.4. Não serão aceitos “protocolos”, “solicitações”, pré-contratos ou declarações em substituição aos documentos
requeridos neste edital;
7.5. Quando da apresentação da documentação, se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão
ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz, caso a licitante seja filial, todos os documentos
deverão ser apresentados em nome e CNPJ da filial, salvo aqueles que em razão da centralização e
certidão conjunta, são apresentados em nome e CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais;
7.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 (certidões
positivas e vencidas);
7.7.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado á micro ou
pequena empresa o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
7.8.
A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, SEM
PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação;
7.9.
As certidões apresentadas com prazo de validade expirado acarretarão a inabilitação da licitante.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90
(noventa) dias, contados de sua expedição.
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7.10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos a Pregoeira considerará a proponente INABILITADA.
7.11. A documentação dos licitantes que não tiverem proposta classificadas em 1º lugar, serão, se
solicitados, devolvidos aos respectivos licitantes, ao final da sessão.
Nota: Para melhor análise da documentação apresentada, sugere-se ao licitante formular a Carta de
apresentação (folha de rosto) contendo índice dos documentos apresentados, que deverão
preferencialmente ser relacionados e separados na ordem estabelecida no edital.

8.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pela pregoeira, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas
razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, com poderes específicos para tal.
Aos licitantes será concedido o prazo de 3 (três) dias para interposição do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 A ausência da proponente ou sua saída antes do término da sessão pública caracterizar-se-á renúncia
ao direito de recorrer.
8.3 As razões do recurso bem como as contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao departamento de
protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, em via original, datado e assinado pelo representante legal,
em horário de expediente, ou através do e-mail saudelicitacao@mineiros.go.gov.br;
8.4 Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados
no ato da manifestação na sessão pública do certame;
8.5 A não apresentação de razões escritas acarretará a análise do recurso apenas pela síntese das razões
apresentadas em sessão;
8.6 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor;
8.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.8 Os recursos serão dirigidos à Pregoeira, que, reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, o encaminhará à autoridade competente que a ratificará ou não, de forma
fundamentada.
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8.9 O resultado de julgamento de recurso será via e-mail e/ou qualquer outro meio de mídia eletrônico,
razão pela qual as licitantes deverão obrigatoriamente fornecer e manter atualizados todos os seus dados,
em especial o correio eletrônico- “E-mail”.
8.10 A Proponente vencedora após a sua classificação como vencedora do processo licitatório, ratificará
os preços apresentados na fase de lances mediante assinatura da ata da sessão pública, caso não seja
possível, a proponente terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua classificação como vencedora,
para apresentar nova proposta com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances.
8.11 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Gestora do Fundo
Municipal de Saúde adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
9.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

9.1 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá de forma fundamentada, impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser
dirigida à Pregoeira, mediante:
a) Protocolo na Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros-GO, na 4ª Avenida Nº 13, centro, de
segunda a sexta, no horário compreendido entre 08h00 e 11h00, e de 13h00 as 17h00; ou
b) Através do e-mail saudelicitacao@mineiros.go.gov.br preferencialmente no horário de 08h00min
até as 15h00min.
9.2 A petição será decidida no prazo de vinte e quatro horas.
9.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
9.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados à
Pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente
para o endereço eletrônico saudelicitacao@mineiros.go.gov.br.
9.5 As respostas às impugnações serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.mineiros.go.gov.br
para conhecimento da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame, acessá-lo
para a obtenção das informações prestadas.
9.6 Maiores esclarecimentos serão fornecidos através do e-mail saudelicitacao@mineiros.go.gov.br, ou pelo
telefone (64) 3661-0037.
10.

DA ENTREGA

10.1 Uma vez homologado o resultado e adjudicado o objeto da licitação pela Gestora do Fundo
Municipal de Saúde, será o licitante vencedor convocado para assinar no prazo de cinco dias úteis a Ata
de Registro de Preços, a qual terá validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
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10.1.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do
prazo estabelecido, sujeitará o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de
12 (doze) meses.
10.2 Os objetos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde (4ª Avenida, nº 13,
Centro, Mineiros-GO), ou em outro local designado pela Gestora da Secretaria de Saúde, dentro do
perímetro municipal, em perfeitas condições de uso e em conformidade com as especificações do edital,
proposta apresentada, e termo de referência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a
partir da data da ordem de fornecimento de acordo com a necessidade da Secretaria interessada.
10.2.1 A Contratada deverá entregar os objetos no prazo e em estrita observância das especificações do
termo de referencia e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal. Não serão aceitos objetos
em desacordo com o mínimo exigido nas especificações do Termo de Referência, caso alguma
substituição seja necessária, o ônus será suportados exclusivamente pela Contratada.
10.3 Deixando a contratada de entregar os produtos, poderá a pregoeira, sem prejuízo da aplicação das
sanções administrativas, atendendo a ordem de classificação das propostas subsequentes e registradas em
ata, adquirir/contratar com o licitante classificado na sequência, se compatíveis os preços;
10.4 A Secretaria Municipal de Saúde/FMS será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão
emitidos os pedidos.
10.5 A convocação dos fornecedores pela Secretaria Municipal de Saúde será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido;
10.5.1 A critério da Secretaria Municipal de Saúde/FMS poderá ocorrer a convocação dos prestadores
dos serviços via e-mail e/ou qualquer outro meio de mídia eletrônico;
10.6 O contratado convocado na forma do subitem anterior que não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações por ele assumidas na ata de sessão de abertura do certame e na
Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital;
10.7 Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Secretaria Municipal de Saúde poderá indicar o
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
11.

DO PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta bancária,
exclusivamente em nome da empresa fornecedora, cujo número e agência deverão ser informados pelo
contratado, quando da assinatura do contrato.
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11.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrega, devidamente atestada
pelo recebedor autorizado, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, devendo apresentar o documento na
Tesouraria do Município.
11.3. Caso se faça necessário a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, fica
suspensa a contagem do prazo de que trata o item 11.2, até a data de reapresentação da fatura no
Departamento de Compras do Município, isenta de erros, sendo então prosseguida a contagem.

12. DA DESISTÊNCIA DA PROPOSTA, LANCE OU OFERTA, DEPOIS DA ADJUDICAÇÃO
12.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada;
12.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de
Mineiros pelo período de até 02 (dois) anos;
12.3. A multa e penalidade de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando
os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam da
vontade do licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso;
12.4. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação
para que o fornecedor apresente justificativa no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.

13.

DA RESCISÃO E PENALIDADES

13.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002;
a) Art. 86 da Lei nº 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”.
b) Art. 87 da Lei nº 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos;
IV – 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 o contratado ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior”.
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c) Art. 7º da Lei nº 10.520/2002: “Quem, convocado 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 a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento;
13.3. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusa o do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV- o atraso injustificado no fornecimento;
V- a paralisação do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação a Administração;
VI- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusa o, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
VII- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67
desta Lei;
IX- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
XII- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII- a supressa o, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato ale m do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
XIV- a suspensa o de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspenso es que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensa o do cumprimento das obrigações
assumidas ate que seja normalizada a situação;
XV- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensa o do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a
situação;
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XVI- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
Para grafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contradito rio e a ampla defesa.
XVIII– descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
13.4 Visando a agilidade da aplicação das penalidades previstas, a notificação acerca de multas,
advertências, suspenções, decisões administrativas e outras, ocorrerão por qualquer meio de mídia
eletrônico, razão pela qual as licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE fornecer e manter
atualizados todos os seus dados, em especial o correio eletrônico- “E-MAIL”.
14.

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

14.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional pela qualidade e conformidade dos produtos entregues;
14.2. Os objetos serão considerados aceitos, após verificação por servidor designado, da conformidade
dos mesmos com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), e demais disposições
deste edital;

15.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. São partes integrantes deste edital, os seguintes anexos:
15.1.1. Anexo I - Termo de Referência;
15.1.2. Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços;
15.1.3. Anexo III - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e Inexistência de
Fatos Impeditivos;
15.1.4. Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços;
15.1.5. Anexo V - Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos;
15.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;
15.1.7. Anexo VII- Declaração de inexistência de vínculo com servidor municipal;
15.1.8. Anexo VIII- Modelo de declaração de conhecimento do edital e ciência das condições para
participação;
15.1.9. Anexo IX- Modelo de declaração de elaboração independente de proposta, e conformidade com
a Lei Federal nº 12.846/ 2013.
15.2. O presente instrumento encontra-se disponível para consulta e download do arquivo no sítio
eletrônico www.mineiros.go.gov.br.
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15.3. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do edital pelo site:
www.mineiros.go.gov.br até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta
de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
15.4. Aplicar-se-á no que couber as disposições da Lei Complementar n° 123/2006.
15.5. Visando a agilidade do certame, principalmente durante a fase de lance verbal será
expressamente PROIBIDO o uso de aparelho celular durante a sessão do pregão, salvo expressa
autorização da Pregoeira e Equipe de Apoio que determinará o tempo máximo da
ligação/comunicação, devendo os representantes legais e/ou procuradores das licitantes virem para a
sessão munidos de informações suficientes para ofertarem lances conscientes, sabedores já dos limites
de preços a serem ofertados.
15.6. É facultada à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta;
15.7. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro,
sem que caiba aos licitantes qualquer direito à reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com
o art. 229 da Lei Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93;
15.8. No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas todas as suas
fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da pregoeira e serão
exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento
dos trabalhos;
15.9. Visando a agilidade da aplicação das penalidades previstas, a notificação acerca de multas,
advertências, suspenções, decisões administrativas e outras, ocorrerão por qualquer meio de mídia
eletrônico, razão pela qual as licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE fornecer e manter atualizados
todos os seus dados, em especial o correio eletrônico- “E-MAIL”.
15.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.
15.11. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da Comissão Permanente de
Licitação, à luz da legislação vigente.
15.12. A Pregoeira presidirá a sessão e dirigirá os trabalhos, sendo-lhe atribuída a autoridade e a
autonomia da Administração nas decisões e na condução dos trabalhos, devendo manter a ordem e
proceder com lisura e transparência, respondendo aos questionamentos e trazendo os necessários
esclarecimentos. A admissibilidade da manifestação pela interposição de recurso cabe a Pregoeira, que
deve consignar em ata os eventos ocorridos e fundamentar suas decisões.
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15.13. A veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico poderá ser confirmada pela Equipe de
Apoio através de consulta à internet, diretamente nos respectivos sites.
15.14. O edital foi elaborado com base nos projetos e estudos técnicos produzidos pela Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Mineiros-GO.
15.15. O levantamento prévio de preços que instrui o processo licitatório foi elaborado por
departamento próprio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mineiros-GO, o qual é
atribuída a responsabilidade pela elaboração do mesmo, eximindo-se os membros da comissão de
licitação de qualquer responsabilidade por qualquer inconsistência técnica/ especificações de produtos.

16.

DO FORO

16.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e aos atos dele decorrentes, e não resolvidas
na esfera administrativa, é competente o Foro da Comarca de Mineiros, por mais privilegiado que outro
seja.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MINEIROS, aos 08 dias do mês de junho de 2020.

WAXIENE GOUVEA NAVES
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº: 2020001252
Interessado: Fundo Municipal de Saúde

1– OBJETO
1.1 – Do objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de preços para aquisição de materiais,
equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme as especificações constantes no item 4.1 deste termo de referência.
2 – FUNDAMENTO LEGAL
2.1 Serão observados notadamente, as normas e procedimentos administrativos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto nº 442/2017, e subsidiariamente da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.
3- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
3.1 A contratação objeto deste Termo de Referência será realizada por meio de procedimento licitatório, na
modalidade Pregão, na forma presencial, do tipo Menor Preço Unitário, em sessão pública a ser realizada na
sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros/GO, no endereço Avenida 4ª avenida, nº 13, CentroMineiros-GO.
4 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
4.1 Os itens objeto do presente, deverão atender rigorosamente as especificações e detalhamento a seguir:
ITEM
1

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

QUANT

Pen Drive 4gb USB 2.0
Especificações
• Capacidade = 4 GB
• Interface = USB 2.0
• Compatibilidade = Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X v10.5+
• Garantia = 6 meses

2

CABO DE FORÇA SATA ADAPTADOR IDE 4 PINOS

3

MOUSE GAMER com fio Macro 5+ Black Series Preto 4000 dpi
Características
• Conexão = USB 2.0.
• Cabo com Durabilidade e resistência, acabamento trançado em tecido.
• Led com variações de cores, com ajustes mais avançados através do driver.
• Mouse personalizado via software.
• Funciona em todos sistema operacionais,
• Mouse com cabo
• Scroll de Rolagem
• Tipo de alimentação = USB
• Cor = Preto
• Tamanho - cm (AxLxP) 8,5x4x12cm
Garantia
• 12 meses ou superior
Itens incluso
• 1 – Mouse
• 1 – PAD mouse
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4

MOUSE WIRELESS 2.4ghz 1600 Dpi Preto
Dados técnicos
• Modelo S/Fio
• Nano Totalmente plug and play
• Sensor óptico: 1600 DPIWireless 2.4Ghz
• Alcance: 6 metros
• Alimentação: 2 pilhas AAA ( não inclusas )
• Dimensões: Aprox. 10 x 5,5 x 3,5 cm
• Compatibilidade: Windows/Linux/Mac etc...
• Distancia de operação é de até 6 m do receptor.
• Resolução total de até:800/1000 (padrão) /1200/1600 dpi
• Adaptador com Conector: USB
• Quantidade de botões:6 (Direito, Esquerdo, Rolagem, Avançar, Retroceder e ajuste DPI)
• ITENS INCLUSOS
• 01 Mouse
• 01 Receptor USB
• 02 Pilhas AAA
• 01 Manual
COMPATÍVEL COM:
• Todos os sistemas operacionais
Garantia:
• 12 meses ou superior

5

TECLADO GAMER
Especificação:
Teclas Multimídia
teclas direcionais cor diferente
Números de teclas mínima 104
Conexão: USB
Voltagem: 5V DC
ABNT
Garantia: 6 Meses

60

6

PEN DRIVE 32GB USB 2.0

7

Especificações
• Capacidade = 32 GB
• Interface = USB 2.0
• Compatibilidade = Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X v10.5+
• Garantia = 6 meses
CABO DE FORÇA novo padrão 3,0mt• Cabo de força com plugue NBR-14136:• Construído em conformidade
com a nova norma NBR-14136, que suporta corrente máxima de até 10 A.• Suporta uma voltagem de até 250 V.•
Conectores NBR-14136 macho (liga-se na tomada) e IEC fêmea (liga-se no computador).• Cabo com comprimento de 3
metros
CABO HDMI 1,8 Metros

8

30

Características:
• Compatível com todos os televisores LCD, LED, Plasma e 3D, além de home theater e blu-ray, além de PC, Mac e
Linux.
• Sinais de vídeo HD (1080i e 720p);
• Blindagem mais eficiente contra interferências e ruídos;
• Material resistente e altas temperaturas;
• Dimensões aproximadas do produto de 1.8 metros.

10

40

40

Garantia: • 12 meses ou superior.
Itens incluídos: • 1 Cabo.
9

FONTE DE 300W PARA COMPUTADOR
Especificações
Tipo: Atx 12V
Potência mínima: 300W
Barramento: trilho único de +12V
Tensão de entrada:110/220v chaveada
Ventoinha: 1 x 120mm
Proteções contra: sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento
Cabeamento: Fixo
Garantia: 12 meses de garantia
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10

FONTE ATX 300W Slim Ss-300tfx Active Pfc Seasonic
Especificação:
Modelo:SS-300TFX;
Potência:300W Reais;
Eficiência rotulada: acima de 82%, certificação 80 Plus Bronze (mínimo de 82% em 20% e 100% das cargas, mínimo de
85% em 50% da carga);
PCF ativo: Sim- Conectores de alimentação da placa-mãe: 01 conector de 20/24 pinos e 01 conector ATX12V;
Conectores de alimentação SATA: 04 em 02 cabos;
Conectores de alimentação para periféricos: 03 em 01 cabo;
Conectores de alimentação da unidade de disquete: 01;
Proteções: Sobretensão (OVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP, testada e funcionando), e proteção
contra subtensão (UVP).

11

23

FONTE 600W REAL
Especificações:
Potência mínima de 600W
MTBF de 100.000 horas
Protetor contra curto circuito
BIVOLT
Cooler de 140mm ultra silencioso
Cabos com capa de proteção
Normas técnicas IEC60950 / IEC61000
1 conector ATX 20+4 pinos
1 conector ATX 12V
3 conectores SATA
3 conectores IDE
1 conector FDD

10

Garantia: 12 meses de garantia
12

MEMORIA DDR2 2GB
Especificações- Capacidade de armazenamento mínimo 2GB- Tecnologia de 800MHz- Consumo: Vdd: 1,80VArquitetura DDR-2- Temperatura 0 a 60 oC- Frequência: DDR 800 PC2-6400- Quantidade de pinos: 240
Garantia: 12 meses

13

MEMORIA DDR3 NOTEBOOK
Especificação:
Tipo: DDR3
Capacidade mínima 8GB
Voltagem 1.5V
Velocidade mínima 1333Mhz
Latência: CL9
Formato: SODIMM
Módulo / Chip: DDR3-1333, PC3-10600

14

10

TESTADOR DE CABO DE REDE - Utp/bnc/usb
Características
• Verifica a continuidade do sinal no cabo , mau contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding.
• Indicação visual de Status do cabo.
• Testa com Extensão máxima de até 180 m (RJ-45, RJ-11 e BNC).
• Removível a parte inferior e pode ser usado na outra ponta do cabo, até 180 metros.
• Tipos de Teste: BNC, USB tipo B, RJ-11 de 6 pinos, RJ-45 de 8 pinos
• Bolsa para Transporte.
Garantia: • Mínimo de 12 meses.

15

20

2

HD EXTERNO 1TB USB 3.0 5400RPM PRETO
Informações do produto:
• Armazenamento mínimo: 1TB
• Velocidade de Rotação: 5400 rpm
• Tipo Alimentação: USB
• Produtos da Embalagem: HD 1TB e cabo USB 3.0
• Garantia: 12 meses
• Interface: USB 3.0
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• Velocidade Rotação: 5400 RPM
• Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0)
• Compatível: Todos os Sistema operacional
Informações adicionais:
• Reconhecimento plung play direto, bastando conectar um cabo USB e pronto.
• Alimentação pelo cabo USB s/ fonte externa.
16

HD 500GB SATA2 INTERNO 7200RPM
Características do produto:
• Armazenamento máxima: 500,0 Gb
• Tipo de Conexão: SATA 3gb/s;
• Forma: 3,5 polegadas;
• Velocidade de no mínimo: 7200 (RPM)

5

Garantia: 01 ano
Itens inclusos:
• HD interno;
• Cabo SATA;
• Cabo Alimentação Adaptador SATA.
17

HD SSD 120GB SATA ULTRA II 6GB/S 2.5
Característica:
• Armazenamento Mínimo: 240 Gb
• Interface: Sata Revision 3.0 (6 Gb/s)
• Tipo de armazenamento: SSD
• Utilização: interno para PC ou Notebook
• Rotação mínima: 7.2 rpm
• Suporta todos os Sistemas operacionais: Windows/Mac
Garantia: Mínimo de 1 ano

18

ABRAÇADEIRA FITA VELCRO
Características:• Abraçadeira Velcro Dupla Face;
• Cor: Azul; • Comprimento: 3 Metros ou superior;
• Largura: 2cm; Garantia:
• 6 meses ou superior.
Itens Inclusos: • Fita Velcro.

19

50

20

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E BOLETO BANCÁRIO
Características
• Tipo de Leitor: Mão
• Tipo de digitalização: Flash
• Padrão de digitalização:1D
• Tipo de Ligação: USB
• Fonte de iluminação: LED, luz vermelha visível, 632nm
• Linha de Sensor: Linear
• Distância de leitura no máximo de: 200mm
• Largura da leitura do campo: 40mm
• Resistencia a danificação: 1,5m em superfície de concreto
• Medidas do Leitor: 65mm L x 168mm P x 55mm A
• Tipo de Material: ABS
• Garantia: 12 meses
Tipos de Códigos de Barras suportados:
• Boletos bancário (Febraban)***
• Todos os UPC / EAN / JAN
• EAN128 Code
• Code39
• Code39 Full ASCII
• Code32 / Italian Pharmacy
• Code128
• CODABAR/NW7
• Interleave 25
• Industrial 25 • MSI/PLESSEY • Code 93
• GS1 DataBar
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20

MEMORIA 8 GB 1333 MHZ DDR3
Características:
• Frequência: 1333Mhz;
• Pinagem: 240-Pin;
• Capacidade: 8GB (1 x 8GB);
• Latência CAS: DDR3;
• Latência: 9;
• Timing: 9-8-7-6;
• Tensão: 1.5V.
• Utilização: Desktop de mesa.
Garantia: • 12 meses ou superior.

10

Itens Inclusos: • Pentes de Memória.
21

MEMORIA DDR4 NOTEBOOK
Especificação:
8GB ddr4 2400 mhz
Capacidade mínima 8 GB
Tecnologia:DDR4
Formato: SODIMM
Velocidade 2400 MHz
Aplicação Notebooks
Quantidade de pinos:260
Taxa de transmissão:45.75 MB/s

22

10

ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND
Tipo de conectividade = WLAN
Transferência de dados minima de 600 MB/s
Interface = USB 2.0 ou 3.0
Tipo de padrão = IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
Segurança sem fio
WEP 64/128 BIT / WPA-PSK / WPA2-PSK/802.1x
Frequências = 2.4 GHz - 5 GHz
Segurança Wireless Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x
Tamanho (LXCXA) Mínimo = (41x19.5x8.7mm)
Compatível com todos os sistemas operacionais.

23

24

25

CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB MICRO SD + Adaptador SDFicha técnica:• Produto: Cartão de memória•
Compatibilidade: Todos com entrada SD• Armazenamento: 16GB Embalagem Contem:• 1 Cartão de Memória micro
SD + adaptador Garantia: 6 meses
FITA PARA ROTULADORA TZE-231 12MM / Cor Branco
Descrição
• SKU: TZe-231
• Família da Fita: Convencional (TZe)
• Modelos Suportados: PT-1090,PT-D200,PT-H105,PT-2730,PT-7600,PT-E300,PT-E500,PT-P700,PT-9700,PT-9800,PTH110
• Largura: 12mm
• Cor de Fundo: Branco
• Cor da Letra: Preto
• Comprimento do Rolo: 8 metros
• Características Físicas
• Garantia: 3 meses

100

30

10

GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB
Especificação:
• Interface: USB;
• Cor: Preto;
• Velocidade de leitura: 24x(CD) / 8x (DVD);
• Velocidade de gravação: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL);
• Tecnologia Plug and Play;
Garantia: 12 meses.
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TESTADOR DE FONTE DIGITAL
Especificação:
• Display LCD;
• Cor: Preto;
• Conector de HD/DVD;
• Suporte para fontes ATX 24P/20P/8P/6P/4P/Floppy/SATA/HDD;
• Indica status e a voltagem medida;
• Voltagem teste: +12V, -12V, +5V, -5V Stand by (SB) 12V ;
Garantia: 12 meses.
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PLACA DE VÍDEO 1GB
Especificação:
-Velocidade Mínima 1066 MHz
-Capacidade Mínima 1024MB (1GB)
-Interface de Memória: 64 bits DDR3
-Conexões: Mínima 1 Vga, 1 HDMI E 1 DVI-D
-Interface Com a Placa-Mãe: Pci-Express X16 2.0
- Resolução Máxima: 2560 x 1600 (Dvi-D)
- Refrigeração: Single-Fan
- Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7,8 e 10
- Requisitos de Alimentação: Fonte de 300W ou Superior
- Slot: Single Slot
Garantia: 6 Meses

28
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FITA AUTO ADESIVA VELCRO
Especificação:
-Fita Auto Adesiva Velcro M+f Fixação
Velcro macho + fêmea auto-adesivo
Largura mínima 25mm
Fita com mínima 3 metros

29
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MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4
Principais Características:
• Capacidade: 8 GB
• Pente de Memoria:1 x 8 GB
• Tipo de Tecnologia: DDR4 SDRAM
• Frequencia: 2400 MHz
• Utilidade: Desktop de mesa
• Latência CAS: DDR4
• Latência: 17
• Tensão: 1.2 V
Garantia: 12 meses ou superior.

25
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ALICATE PARA CRIMPAR TELEFONIA E REDE (Rj9, Rj11, Rj45)

2

31

Especificações:Tipo de Crimpador: Conectores RJ9, RJ11 e RJ45; Manuseio Facil: Com catraca.
Garantia: 3 meses de garantia Legal.
HD SAS 1TB MDL 72RPM 6G HOT PLUG Para HP AP861A, 605474-00
Compatível com Servidores:
• HP 3.5-inch MAS 1040/2040 SAN Storage, HP 3.5-inch MAS P200 G3 StorageArray.

6
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MEMÓRIA HP 32 GB (1x32GB) 1333MHz PC3L-10600L DDR3 Original Servidor HP Proliant DL380p Gen8
Características:
• Modelo: HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4
• Capacidade: 32 GB (por pente);
• Velocidade: PC3L-10600L (DDR3-1333) Load Reduced Registered DIMMS
• Tipo: DDR3;
• Serial Number: 647903-B21
• Produto deve ser original sendo vetados produtos compatíveis/genéricos.

4

Garantia: • 12 meses ou superior
Itens Inclusos: • Memórias para Servidor HP.
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CARREGADOR DE CELULAR 3A Carregamento Rápido
Especificação do Produto
• Compatibilidade com aparelhos: Lg, Samsung, Sony-Ericsson, Motorola, Ipads, Iphone
• Voltagem de (saída): Dc- 5V
• Corrente Mínima: (3A)
• Tipo de Pino : Micro Usb ( V8 )
• Comprimento do Cabo: 1 .2 mt
• Tipo de plug de tomada: padrão novo Br (sem o pino central terra )
• Alimentação Automática: bivolt 110/220
Obs.: Carregador sendo uma peça única sem opção de cabo usb removível e sem entradas USB extras

34

40

VÍDEO WALL 4XHDMI PARA 4 TELAS
Especificação:
• Interfaces: HDMI, VGA, AV, USB;
• Decodificador de vídeo: * .mp4 / *. Avi / *. Mpeg / *. Wmv / * rmvb, etc;
• Decodificador de áudio: MP3;
• Decodificador de Imagens: JPG, JPEG e outros;
• Resolução: mínimo 1080;
• Controlado totalmente por controle remoto ou através de entrada RS232;
• Função de máscara de borda;
• Entrada USB;
• Saída HDMI e conexão de TV: Suporte a TV LCD ou outro sinal de entrada do dispositivo de exibição está
configurado no canal HDMI correspondente; Capacidade de formar tela única com os 4 monitores;
• HDMI: No mínimo 4 saídas (para 4 monitores/tv);
• Entrada: No mínimo 1 entrada HDMI1 (Compatível com computador/notebooks ou outros dispositivos de entrada);
• Conexão de áudio: A-OUT para a saída de áudio da máquina, pode ser conectada com a alto-falante amplificado ou
outros modulo de áudio;

4

Garantia mínima : 6 meses
35

RACK SERVIDOR DE PISO PADRÃO 19" 19" 36u x 800mm

36

Especificação:• Confeccionados em aço sae 1020;
• Porta em ps cristal e fecho com duas chaves;
• Laterais removíveis: com aletas de respiração e fecho simples;
• Abertura inferior para passagem de cabos;
• Plano de fixação com furação de ¹/2 u;
• Pintura epóxi pó texturizada alta durabilidade;
• Acompanha pés niveladores;
• Furação superior para até 4 coolers.
Tamanho:Altura: Rack 36u Profundidade: 800mm
Garantia: 6 (seis) meses ou superior;
RACK SERVIDOR DE PISO PADRÃO 19" 36u x 1100mm
Especificação:
• Confeccionados em aço sae 1020;
• Porta em ps cristal e fecho com duas chaves;
• Laterais removíveis: com aletas de respiração e fecho simples;
• Abertura inferior para passagem de cabos;
• Plano de fixação com furação de ¹/2 u;
• Pintura epóxi pó texturizada alta durabilidade;
• Acompanha pés niveladores;
• Furação superior para até 4 coolers.

2

2

Tamanho:
Altura: Rack 36u
Profundidade: 1100mm
Garantia: 6 (seis) meses ou superior;
37

COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK:
Especificações Mínimas: Processador (1.8 GHz, 8 MB Cache, com recurso especial de ate 4.6GHz), Memória RAM 8
GB DDR4L SDRAM suporte até 20GB com Clock de Memoria 2400MHz, HD SSD Mínimo 256GB Leitor de
Cartões; Webcam, Tela de 15,6” HD Widescreen, resolução de 1366x768, com tecnologia LED, Aceleração gráfica
integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.4; Áudio Microfone e altofalantes estéreo embutidos; Conectividade Rede sem fio Dual Band Wireless-AC 3165 IEEE 802.11 abgn, 802.11 ac / 1x
LAN 10/100/1000 e Bluetooth 4.0; Portas de Conexão 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Áudio para microfone,
1x Áudio para fone de ouvido, 1x DC-in (carregador), 1x VGA; Segurança Abertura para trava tipo Kensington; Bateria 4
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células 32WH (removível), windows 10 PRO licenciado. Garantia: 24 meses ou superior On-Site (atendimento no local)
pela fabricante, abertura de chamado feita através de telefone 0800 ou pelo site oficial do fabricante, sendo necessária
declaração do fabricante para comprovação do tempo de garantia. (Não sendo aceito qualquer tipo de garantia estendida
oferecida pelo fornecedor). Itens Inclusos: Notebook; Manuais e Certificados de Garantia; Fonte de Alimentação.
Apresentar no dia da licitação dentro do envelope de proposta, folder, prospectos ou ficha técnica dos equipamentos que
conste de forma clara as especificações detalhadas constante no termo de referencia, oferecida pelo fabricante (podendo
ser do web site oficial do fabricante), não sendo aceito folder tirado do site de distribuidor ou equivalente.
38

SWITCH 28 PORTAS GIGABIT ETHERNET / Gerenciável
Características:• 24 portas Gigabit;• 2 portas combo mini-Gbic/RJ45 Gigabit;• 2 portas SFP 5Gbe para
empilhamento;• 1 porta serial;• Gerenciável por Web View e linha de comando;• Empilhável através das portas SFP
5Gbe;• Layer 2 com roteamento estático; • Tipo de Contato: Rackmount;• Padrões: IEEE802.3, IEEE802.3u,
IEEE802.3ab, IEEE802.3x;• Tipo de rede Gestão: Dirigido;• Jumbo Frames: Sim;• Portas: 24 x + 4 x RJ45 Gigabit
Ethernet;• Acelerar: 10/100/1000Mbps;• Tabela de Endereço MAC: 16K;• Buffer de memória: 8MB;• Segurança:
SSH, SSL, IEEE 802.1X, STP BPDU, Guarda, STP Root Guard, snooping DHCP, IP Source Guard (IPSG), dinâmica
ARP Inspection (DAI), Tecnologia do Núcleo de Segurança (SCT) de segurança do porto, RADIUS / TACACS +
RADIUS contabilidade tempestade de controle de negação de serviço de prevenção de evitar o congestionamento níveis
de usuários múltiplos de privilégio em CLI ACLs;• Empilhável: Sim;• SNMP: Sim;• QoS: Sim;• LACP: Sim;•
Camada: 2-3;• Port Mirroring: Sim;• Cabeamento: Cabo de par trançado (UTP) Categoria 5 ou melhor, opções de fibra
(SMF e MMF); + SFP coaxial para fins de empilhamento;• LEDs: System, Link / Act, Velocidade, GigabitBotão: Botão
de reset;• Suporte VLAN: Sim;Garantia: • 60 meses ou superior.Itens Inclusos:• Switch 28 Portas;• Manuais em
Português.
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TABLET 9,6” 8GB ANDROID 3G/WI-FI
Características:
• Sistema Operacional: Android 4.4 • Tipo de tela: Capacitiva
• Opcao Telefone: Sim (Funciona como celular) • Processador: Quad Core 1.3 Ghz
• Tamanho do Display: 9.6" • Resolução: 1280x800
• Conexão: Wi-Fi e 3G • Memória Flash Interna: 8GB
• Memória RAM: 1.5 GB • Expansivo até: MicroSD até 128GB
• Câmera traseira: 5MP • Câmera frontal: 2MP
• Resolução de reprodução: Full HD (1920 x 1080) @ 30fps Resolução de gravação: HD (1280 x 720) @ 30fps
• GPS: Sim • Bluetooth: Sim • Entradas: Micro USB
• Conexão Wireless: 802.11 b/g/n • Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• Frequência de dados: 850/900/1900/2100 MHz
• Portas USB: 1
• Bateria Ions de Lítio: 5000 mAh
• Outras conexões:
• Fone de ouvido
• Cartão de memória

20

Garantia:
• 12 meses ou superior.
Itens Inclusos:
Aparelho, Carregador, Cabo USB e Fone de Ouvido, Capa de Proteção em couro sintetico.
40

COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO - COTA PRINCIPAL
Especificações Mínimas: Processador: (3.70 GHz, 3 MB Cache, Dual); Chipset do mesmo fabricante do processador;
Placa mãe do mesmo fabricante do computador, não sendo aceita placa mãe de livre comercialização no mercado;
Sistema Operacional Windows® 10 Pro 64Btis licenciado; Memória RAM 4 GB DDR4 SDRAM (2133 MHz), 4x slots
DIMM com suporte de até 64 GB, Suporte ao modo Dual Channel; Disco Rígido 500 GB, SATA III 7200 RPM;
Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x); Gráficos HD Graphics integrado ao
processador, Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD); Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio);
Rede 10/100/1000 Mbps padrão Gigabit Ethernet; Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0, 1x PCI Express x16
(operando em x4), 1x PCI, 1x PCIe x1 para WiFi; Portas de Conexão Traseira: 1x PS/2 (teclado e mouse) 4x USB 3.0, 2x
USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 3x Áudio (2x Line in Microfone e Auxiliar, 1x Line out Altofalantes), Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.0, 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido); Gabinete Formato
SFF(small Form Factor), com fluxo de ar exclusivo frontal - traseira, reversível, toolless, cor preta; Fonte 240 W, PFC
Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática; Segurança: Chip de criptografia TPM 2.0, Abertura
para trava tipo Kensington, Anilha para cadeado, Sensor de intrusão; peso máximo admitido 7,80 Kg; Certificações:
Compatibilidade de hardware: WHCK Microsoft® Windows® 10 (x64); Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000,
CISPR22 e CISPR24; Segurança do usuário: IEC 60950; Ruído acústico: Em conformidade com ISO 7779 e 9296;
Eficiência energética: 80Plus bronze; Equipamento ecológico: EPEAT Gold e RoHS; Gerenciamento remoto: DMTF.
Teclado: Padrão ABNT2, 107 teclas com cabo de no mínimo 1,7mt, USB, do mesmo fabricante do computador; Mouse:
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Ótico, 2 botões com cabo de no mínimo 1,7 mt, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI mesmo fabricante do
computador; Monitor: 19.5", Widescreen, Formato 16:9, Ângulo de visão 170°/160° (H/V), DVI-D e D-Sub 15
pinos(VGA), consumo de energia (ligado/standby) 20w/≤ 0,3w; contraste 5.000.000:1, Fonte Interna, 100-240V 50/60Hz automática, ajustes Inclinação (-5°~ +20°) altura 11cm rotação 90°, Resolução 1600x900 60Hz, Pixel Pitch
0,2712 mm (H) x 0,2626 mm (V), Monitor do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricado para uso exclusivo
do fabricante do microcomputador em regime de OEM. Garantia 12 meses ou superior On-Site (atendimento no local)
pela fabricante, abertura de chamado feita através de telefone 0800 ou pelo site oficial do fabricante, sendo necessária
declaração do fabricante para comprovação do tempo de garantia. (Não sendo aceito qualquer tipo de garantia estendida
oferecida pelo fornecedor). Itens Inclusos: Gabinete, teclado, mouse e monitor; Manuais e Certificados de Garantia.
Apresentar no dia da licitação dentro do envelope de proposta, folder, prospectos ou ficha técnica dos equipamentos que
conste de forma clara as especificações detalhadas constante no termo de referencia, oferecida pelo fabricante (podendo
ser do web site oficial do fabricante), não sendo aceito folder tirado do site de distribuidor ou equivalente.
41

COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO - COTA RESERVADA
Características: Especificações Mínimas: Processador: (3.70 GHz, 3 MB Cache, Dual); Chipset do mesmo fabricante do
processador; Placa mãe do mesmo fabricante do computador, não sendo aceita placa mãe de livre comercialização no
mercado; Sistema Operacional Windows® 10 Pro 64Btis licenciado; Memória RAM 4 GB DDR4 SDRAM (2133 MHz),
4x slots DIMM com suporte de até 64 GB, Suporte ao modo Dual Channel; Disco Rígido 500 GB, SATA III 7200 RPM;
Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x); Gráficos HD Graphics integrado ao
processador, Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD); Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio);
Rede 10/100/1000 Mbps padrão Gigabit Ethernet; Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0, 1x PCI Express x16
(operando em x4), 1x PCI, 1x PCIe x1 para WiFi; Portas de Conexão Traseira: 1x PS/2 (teclado e mouse) 4x USB 3.0, 2x
USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 3x Áudio (2x Line in Microfone e Auxiliar, 1x Line out Altofalantes), Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.0, 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido); Gabinete Formato
SFF(small Form Factor), com fluxo de ar exclusivo frontal - traseira, reversível, toolless, cor preta; Fonte 240 W, PFC
Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática; Segurança: Chip de criptografia TPM 2.0, Abertura
para trava tipo Kensington, Anilha para cadeado, Sensor de intrusão; peso máximo admitido 7,80 Kg; Certificações:
Compatibilidade de hardware: WHCK Microsoft® Windows® 10 (x64); Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000,
CISPR22 e CISPR24; Segurança do usuário: IEC 60950; Ruído acústico: Em conformidade com ISO 7779 e 9296;
Eficiência energética: 80Plus bronze; Equipamento ecológico: EPEAT Gold e RoHS; Gerenciamento remoto: DMTF.
Teclado: Padrão ABNT2, 107 teclas com cabo de no mínimo 1,7mt, USB, do mesmo fabricante do computador; Mouse:
Ótico, 2 botões com cabo de no mínimo 1,7 mt, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI mesmo fabricante do
computador; Monitor: 19.5", Widescreen, Formato 16:9, Ângulo de visão 170°/160° (H/V), DVI-D e D-Sub 15
pinos(VGA), consumo de energia (ligado/standby) 20w/≤ 0,3w; contraste 5.000.000:1, Fonte Interna, 100-240V 50/60Hz automática, ajustes Inclinação (-5°~ +20°) altura 11cm rotação 90°, Resolução 1600x900 60Hz, Pixel Pitch
0,2712 mm (H) x 0,2626 mm (V), Monitor do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricado para uso exclusivo
do fabricante do microcomputador em regime de OEM. Garantia 12 meses ou superior On-Site (atendimento no local)
pela fabricante, abertura de chamado feita através de telefone 0800 ou pelo site oficial do fabricante, sendo necessária
declaração do fabricante para comprovação do tempo de garantia. (Não sendo aceito qualquer tipo de garantia estendida
oferecida pelo fornecedor). Itens Inclusos: Gabinete, teclado, mouse e monitor; Manuais e Certificados de Garantia.
Apresentar no dia da licitação dentro do envelope de proposta, folder, prospectos ou ficha técnica dos equipamentos que
conste de forma clara as especificações detalhadas constante no termo de referencia, oferecida pelo fabricante (podendo
ser do web site oficial do fabricante), não sendo aceito folder tirado do site de distribuidor ou equivalente.
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SERVIDOR RACK 2U
Descrição (mínimo): Computador para rack 2U

Gabinete com itens (rack rails) para instalação em rack:

Não serão aceitos gabinetes adaptados. Somente gabinetes especificamente construídos para serem instalados
em rack.

Gabinete deve ser desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento com projeto próprio ou com contrato
de O&M com o mesmo fabricante do gabinete para aposição da marca.

Possuir total compatibilidade com todos os componentes internos que
integram o equipamento.

A montagem do gabinete e todos os componentes internos devem ser realizados pelo próprio fabricante,
ficando vedado equipamento montado pelo próprio fornecedor ou por terceiros, exceto em casos do fornecedor
também ser o fabricante do equipamento;

Kit Rack Rails com trilho telescópico para instalação em rack padrão 19”.
Tipo (mínimo):
* Rack; *Tamanho: 2u; *Chassis: 2.5” para até 8 Discos;
Processador
Suporte do Processador (mínimo):

1


Virtualização: O Citrix® Xenserver® , O Vmware® Vsphere® , Soquetes De Processador (mínimo): 2;
Processador Instalado (mínimo): 2; Velocidade Mínima De Frequência De Clock: 2.1 Ghz; Possuir características que
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o permita automaticamente a trabalhar mais rapidamente do que a frequência básica de operação, fazendo uma
aceleração automática de velocidade quando necessário.

O Frequência mínima usando recurso de aceleração: 3.0 ghz; Tamanho Mínimo Da Cache: 24Mb; Set De
Instruções: 64 Bits; Quantidade Mínima De Cores: 20; Quantidade Mínima De Threads: 40; Suporte Para As
Seguintes Características De Memórias: O Tamanho Mínimo De Memória Suportada: Até 1 TB; O Tipos De
Memórias: Ddr4;
Memória

Suporte para até 768 GB (24 X 64 GB); Total de Bancos: 24 SLOTS DIMM DDR4;

Velocidade: Até 2400 MHZ; Memória Instalada: RDIMMS; Tamanho: 64GB RDIMM, 2933 MT/s;
(1x64GB) ; Tipo: DDR4/RDIMM; Configuração: Advanded ECC;
Discos Rígidos

Suporte Armazenamento Interno: Mínimo Para Até 32 Tb;

Controladora Primária Mínima: (4GB Cache) 12G SAS;

Raid configuration: Raid 1, através de controladora;

Baia para discos padrão: suporte para até (8) discos SFF Hot Plug
Armazenamento Instalado: 2 (Dois);

Tamanho Mínimo: 300 GB;

Tipo Mínimo: SAS, 15K RPM, 6GBPS Hot-Plug de 2.5";
Disco Óptico

Quantidade: 1 (Uma); * Tipo: Unidade De Dvd Sata Interna;
Slots

Slots Mínimo: 4 Slots Pci-express;
Fontes De Alimentação

Quantidade: Dual Hot Plug; Fonte Redundante Hot Plug, 800w; Tipo: Redundante de 800w; Voltagem:
110/220volts; Cabo de alimentação: Cabo NBR14136, de 2 Metros (novo padrão brasileiro);
Network

Tipo/Característica: Placa 1GbpsQuad Port Gigabit Ethernet;
Garantia

Garantia: 3 anos de Garantia em Domicílio

Total de 3 anos; 3 Anos on-Site próximo dia útil com monitoramento remoto através de software de
gerenciamento para detecção e correção de falhas de hardware;

Garantia pelo fabricante. Serão vedadas garantias estendida de fornecedor.
Gerenciamento

Tipo: Proativo com detecção de falhas de hardware;

Software de Gerenciamento Remoto: Software de gerenciamento em ambiente Web, sem dependência de
sistema operacional que permita o gerenciamento do servidor para no mínimo os seguintes itens:

Identificação proativa de falhas de hardware;

Visualização de ambiente de servidor;

Monitoramento seguro dos dados;

Diagnostico rápido para serviço de correção das falhas;
Sistema Operacional

Sem Sistema Operacional;
43

MONITOR LED WIDESCREEN 18,5” (16:9)
Características:
• Tamanho da tela: 18.5" Wide (16:9);
• Tecnologia LED LCD
• Resolução Full HD
• Resolução: 1366 x 768;
• Tempo de resposta: 5 ms;
• Brilho: 200cd/m²;
• Contraste: 5.000.000:1;
• Sinal de vídeo: DVI, D-sub;
• Conector: D-Sub/VGA, HDMI;
• Tipo: Fonte Externa;
• Cor do Gabinete: Black Piano;
• Tecnologias embutidas: Eco Saving/Energy Saving;
• Alimentação: 100 ~ 240 Vac, 50 ou 60Hz;
• Sinal de Video: Analógico / Digital;

12

Garantia:
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• 12 meses ou superior.
Itens Inclusos:
• Cabo de alimentação;
• Cabo de sinal (D-SUB) + Cabo HDMI;
• Monitor com Fonte de Alimentação.
44

COMPUTADOR ALL IN ONE - COTA PRINCIPAL
Especificação:
Computador All in One: Especificação minima: Especificações Mínima: Processador 1.10GHz frequência máxima
2.60GHZ, Mémoria cache 4MB, núcleos 2, threads 2; Memória RAM 4 GB DDR4 1600MHz; HD 500GB sata 2,5"; SSD
120GB; Leitor de Cartões SD; Tela de 21,5” FULL HD, Resolução 1920x1080 tecnologia IPS; vídeo integrado Intel®
UHD Graphics 600; Áudio Microfone e alto-falantes estéreo embutidos 4W, HD Áudio; Conectividade Rede sem fio
IEEE 802.11 b/g/nTM + Bluetooth 4.0, 1x LAN 10/100/1000 Mbps; Portas de Conexão 5x USB 3.0, 1x HDMI, 1x
Áudio para fone de ouvido, 1x DC-in (carregador), 1x RJ-45; Segurança Abertura para trava tipo Kensington; Windows
10 Pro ou superior, licença de uso perpétuo, com chave armazenada na Bios, pré-instalado, O sistema operacional deve
vir acompanhado de licença de uso original, o software devera ser de uso exclusivo do fabricante do equipamento;
Teclado ABNT2 USB resistênti a líquidos; Mouse ótico USB de 1000 DPI. Garantia 24 meses ou superior On-Site
(atendimento no local) pela fabricante, abertura de chamado feita através de telefone 0800 ou pelo site oficial do
fabricante, sendo necessária declaração do fabricante para comprovação do tempo de garantia. (Não sendo aceito
qualquer tipo de garantia estendida oferecida pelo fornecedor). Itens Inclusos: All in one completo; Manuais e
Certificados de Garantia; Teclado USB; Mouse USB. Apresentar no dia da licitação dentro do envelope de proposta,
folder, prospectos ou ficha tecnica dos equipamentos que conste de forma clara as espeficiações detalhadas constante no
termo de referencia, oferecida pelo fabricante (podendo ser do web site oficial do fabricante), não sendo aceito folder
tirado do site de distribuidor ou equivalente.
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COMPUTADOR ALL IN ONE - COTA RESERVADA
Especificação:Computador All in One: Especificação mínima: Especificações Mínima: Processador 1.10GHz frequência
máxima 2.60GHZ, Memória cache 4MB, núcleos 2, threads 2; Memória RAM 4 GB DDR4 1600MHz; HD 500GB sata
2,5"; SSD 120GB; Leitor de Cartões SD; Tela de 21,5” FULL HD, Resolução 1920x1080 tecnologia IPS; vídeo integrado
Intel® UHD Graphics 600; Áudio Microfone e alto-falantes estéreo embutidos 4W, HD Áudio; Conectividade Rede sem
fio IEEE 802.11 b/g/nTM + Bluetooth 4.0, 1x LAN 10/100/1000 Mbps; Portas de Conexão 5x USB 3.0, 1x HDMI, 1x
Áudio para fone de ouvido, 1x DC-in (carregador), 1x RJ-45; Segurança Abertura para trava tipo Kensington; Windows
10 Pro ou superior, licença de uso perpétuo, com chave armazenada na Bios, pré-instalado, O sistema operacional deve
vir acompanhado de licença de uso original, o software devera ser de uso exclusivo do fabricante do equipamento;
Teclado ABNT2 USB resistente a líquidos; Mouse ótico USB de 1000 DPI. Garantia 24 meses ou superior On-Site
(atendimento no local) pela fabricante, abertura de chamado feita através de telefone 0800 ou pelo site oficial do
fabricante, sendo necessária declaração do fabricante para comprovação do tempo de garantia. (Não sendo aceito
qualquer tipo de garantia estendida oferecida pelo fornecedor). Itens Inclusos: All in one completo; Manuais e
Certificados de Garantia; Teclado USB; Mouse USB. Apresentar no dia da licitação dentro do envelope de proposta,
folder, prospectos ou ficha técnica dos equipamentos que conste de forma clara as especificações detalhadas constante no
termo de referencia, oferecida pelo fabricante (podendo ser do web site oficial do fabricante), não sendo aceito folder
tirado do site de distribuidor ou equivalente.

46

85

15

TABLET 8” 32GB ANDROID 4G/WI-FI - COTA PRINCIPAL
Características:
• Sistema Operacional: Android 9.0
• Tipo de tela: Capacitiva
• Opcao Telefone: Sim (Funciona como celular)
• Processador: Quad Core 1.3 Ghz
• Tamanho do Display: 8"
• Resolução: 1280x800
• Conexão: Wi-Fi e 3G/4G
• Memória RAM: 2 GB
• Expansivo até: MicroSD até 32GB
• Câmera traseira: 8MP
• Câmera frontal: 2MP
• GPS: Sim
• Bluetooth: Sim
• Entradas: Micro USB
• Conexão Wireless: 802.11 b/g/n
• Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• Frequência de dados: 850/900/1900/2100 MHz
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• Portas USB: 1
• Bateria Ions de Lítio: 5000 mAh
• Outras conexões:
o Fone de ouvido
o Cartão de memória
Garantia: • 12 meses ou superior.
Itens Inclusos: Aparelho, Carregador, Cabo USB e Fone de Ouvido.
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TABLET 8” 32GB ANDROID 4G/WI-FI - COTA RESERVADA
Características:
• Sistema Operacional: Android 9.0
• Tipo de tela: Capacitiva
• Opção Telefone: Sim (Funciona como celular)
• Processador: Quad Core 1.3 Ghz
• Tamanho do Display: 8"
• Resolução: 1280x800
• Conexão: Wi-Fi e 3G/4G
• Memória RAM: 2 GB
• Expansivo até: MicroSD até 32GB
• Câmera traseira: 8MP
• Câmera frontal: 2MP
• GPS: Sim • Bluetooth: Sim
• Entradas: Micro USB
• Conexão Wireless: 802.11 b/g/n
• Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• Frequência de dados: 850/900/1900/2100 MHz
• Portas USB: 1
• Bateria Ions de Lítio: 5000 mAh
• Outras conexões:
o Fone de ouvido
o Cartão de memória
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Garantia: • 12 meses ou superior.
Itens Inclusos:
Aparelho, Carregador, Cabo USB e Fone de Ouvido.
48
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NO-BREAK 700VA - Bivolt 5 Tomadas - COTA PRINCIPAL
Pabrão NBR 14136
Características: • Microprocessador: RISC/FLASH;• Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136;• Auto-teste ao ligar:
Teste dos circuitos internos e baterias;• Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva;• Botão iluminado: Indica o
modo de operação do no-break, com indicação de funcionamento de no-break (rede, inversor/bateria, final de
autonomia, subtensão, sobretensão, etc.);• Tensão bivolt automático. Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~;•
Filtro de linha Interno.Garantia:• 12 meses ou superiorItens incluso:• 1 – No-break;• 1 – Filtro de linha.
NO-BREAK 700VA Bivolt 5 Tomadas Padrão NBR 14136 - COTA RESERVADA
Características:
• Microprocessador: RISC/FLASH;
• Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136;
• Auto-teste ao ligar: Teste dos circuitos internos e baterias;
• Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva;
• Botão iluminado: Indica o modo de operação do no-break, com indicação de funcionamento de no-break (rede,
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, etc.);
• Tensão bivolt automático. Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~;
• Filtro de linha Interno.
Garantia:
• 12 meses ou superior
Itens incluso:
• 1 – No-break;
• 1 – Filtro de linha.
NO-BREAK 1400VA Com 5 Tomadas Padrão Nbr 14136
Características:
• No-break interativo com regulação on-line;
• Tensão bivolt automático. Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~;
• Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;
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• Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM);
• Funcão DC Start para permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica;
• Função Battery Saver para evitar o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil;
• Autodiagnóstico de bateria que informa quando a bateria precisa ser substituída.
• Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o no-break desligado.
• Recarregador Strong Charger que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;
• Conector do tipo engate rápido para expansão de modulo de baterias externo ao no-break para aumento de
autonomia;
• Função True RMS para analise de distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento;
• Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade.;
• Executar autoteste ao ser ligado, o no-break testa os circuitos internos;
• Sistema PLL com inversor sincronizado com a rede;
• Circuito desmagnetizador;
• 1 Led colorido no painel frontal que indique o modo de operaç+B57ão e as condições de funcionamento do no-break
(modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, etc);
• Alarme audiovisual, para sinalização de eventos (queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia
e final de vida útil da bateria, etc);
• Botão liga/desliga temporizado com função Mute para evitar o acionamento ou desacionamento acidental;
• Porta fusível externo com unidade reserva;
• Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136 (padrão novo).
Proteções:
• No mínimo 6 níveis de proteção.
• Curto-circuito no inversor;
• Surtos de tensão entre fase e neutro;
• Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o no-break passa a operar em modo bateria;
• Sobreaquecimento no inversor e no transformador;
• Potência excedida com alarme e posterior desligamento;
• Descarga total das baterias.
Garantia: • 12 meses ou superior.
Itens Inclusos: • No-break.
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NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL 2400VA + Modulo de Bateria Externo 24V 40Ah
Características:• Capacidade=2400 VA;• Alimentação de entrada= Bivolt automático 115/127/220V~• Tensão saída=
115V~• Tipo de Onda= Senoidal pura;• Tipo de Fator de potência de saída= 0.62;• Plugue de Alimentação padrão=
NBR 14136;• Tomadas de saída= 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A)• Periodo de
autonomia= 2h30 expansível até 15h para computador on board + monitor LED 15,6"• Proteção= Filtro de Linha•
Tipo de Formato= Torre• Tipo de Fusível= Fusível rearmável• Analise Tecnico= Autodiagnóstico de bateria Battery
Saver• Tipo de Processador= Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais)• Sinalizadores= Leds que indicam as
principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência.• Tipo de Alarme=
Audiovisual• Automatização= Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários• Tipo
Gerenciamento= Portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso).• Tipo Proteções do nobreak=
Sobreaquecimento no transformador e inversor• Garantia= 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro)Módulo de
Bateria 24V 40Ah• Tipo de Formato= Torre;• Alimentação nominal/capacidade do conjunto= 24Vdc/40Ah;• Modelo
de bateria= 02 baterias estacionárias;• Implemento extra= Cabo de engate rápido;• Tipo de Locomoção= Rodízios
deslizantes;• Tamanho do cabo= 900mm +/-50mm• Garantia= 1 ano
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PILHA ALCALINA PALITO AAA
BATERIA 9V ALCALINA
BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032

2
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FILTRO DE LINHA DE TOMADA
FILTRO DE LINHA DE TOMADA NBR
Especificação:
• Compacto;
• Fusível de proteção;
• Led para luminosidade indicando funcionamento;
• Plugue e tomadas na norma - NBR14136.
• proteção contra sobre tensão;
• Possui 4 tomadas elétricas;
• Comprimento do cabo 1 Metro;
• Bivolt;
Garantia: 12 meses;
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SUPORTE PROJETOR TETO COM BANDEJA MINI UC40 UC46 DATASHOW
informações do produto
• Dimensões de bandeja: 28 até 40cm;
• Profundidade da bandeja: 26cm;
• Altura livre: 14cm;
• Tipo de instalação: Teto;
• Altura mínima do teto: 50 cm;
• Altura máxima do teto: 75 cm;
• Cor: Branca;
• Suporte: Aço carbono com pintura eletrostática a pó e acabamento de plástico de engenharia;
• kit de parafusos;

2

Garantia: 3 anos

57

Acompanha o produto
• Suporte projetor;
• Cabo HDMI 20 metros Blindado Ulatra HD 4k.
BATERIA DE NOBREAK SMS 9AH original SMS ou MOURA (COMPATIBILIDADE TECNICA)

58

SUPORTE ARTICULADO PARA TV
Especificação: Mínimo da tela fina de 55°Suporte peso de 30kg
Tipo: Articulado DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE / TETO(cm): 8,0DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE /
TETO(cm): 55,5LOCAL DE INSTALAÇÃO: Parede / Painel de madeira
Comprimento mínimo: 26,0Largura mín.: 32,0 Alt: 7,0 Peso: 3,260 kg
Garantia: mínimo 12 meses
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KIT TELEFONE SEM FIO 2 RAMAIS E COM 3 FONES
Descrição do produto:
• 1 Unidade - Telefone sem fio digital com dois ramais adicionais
• 3 Unidades - Fone de ouvido
• Telefone multifuncional, já com dois ramais inclusos. Permite chamada sem custo entre ramais, facilitando a realização
de teleconferências;
• Entrada para fone de ouvido ou headset;
• Configurações técnicas:
• Cor: Preto
• Possui: Tecnologia digital;
• Identificador de chamadas;
• Função: Viva-voz;
• Tela: Luminosa;
• Teclado com LED;
• Quantidade de toque: 10;
• Gravação de chamadas recebidas: 15 atendidas e 20 não atendidas
• Gravação de chamadas originadas: 15 chamadas
• Interligação interna entre ramais;
• Conteúdo da embalagem: 3 fones, 1 base, 2 carregadores de bateria para ramal, 1 cabo de linha telefônica, 3
adaptadores de tensão bivolt, 3 bateriais recarregáveis, 1 manual do usuário.

5

• Garantia: 12 Meses
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KIT TELEFONE SEM FIO 2 RAMAIS
Descrição do produto:
• 1 Unidade - Telefone sem fio digital com dois ramais adicionais
• Telefone multifuncional, já com dois ramais inclusos. Permite chamada sem custo entre ramais, facilitando a realização
de teleconferências;
• Configurações técnicas:
• Cor: Preto
• Possui: Tecnologia digital;
• Identificador de chamadas;
• Função: Viva-voz;
• Tela: Luminosa;
• Teclado com LED;
• Quantidade de toque: 10;
• Gravação de chamadas recebidas: 15 atendidas e 20 não atendidas
• Gravação de chamadas originadas: 15 chamadas
• Interligação interna entre ramais;
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• Conteúdo da embalagem: 1 base, 2 carregadores de bateria para ramal, 1 cabo de linha telefônica, 3 adaptadores de
tensão bivolt, 3 baterias recarregáveis, 1 manual do usuário.
• Garantia: 12 Meses
61

TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE
Características do Equipamento:
• Designer móvel que possibilita a utilização da tela;
• Tem mecanismo de retração com acionamento manual;
• Permite ajustar a altura desejada devido ao seu sistema de múltiplas paradas (posições);
• Acompanha Tripé;
• Tipo quadrado (1:1);
• Tamanho = (L x A) (metros) - 1,80 x 1,80;
• Área de projeção (A:B) mm - 1740 X 1740;
• Não acompanha controle remoto;
Garantia: • 1 ano

62
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SMART TV
Especificação:Polegada mínima de 50
Frequência: 60Hz
Entrada de Vídeo Componente: 1Entradas
HDMI: 3 Entradas
USB:2 Quantidade de Saídas de Áudio:1 Saída de Áudio Óptico:1 Controle Remoto Utiliza: Pilha AA Voltagem:
Bivolt Formato da tela: Widescreen
Resolução da Tela: Ultra HD/4k Tecnologia da Tela: LEDTecnologia: Smart Tizen
Idiomas do Menu: Português
Garantia do Fornecedor: mínimo 12 Meses
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5 – JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO
5.1 – Da necessidade da contratação: Melhoria das condições de organização e qualidade de trabalho,
visando manter o normal e correto funcionamento das máquinas de informática, indispensáveis ao
atendimento à população, de forma a proporcionar meios eficazes de execução dos serviços da área da saúde.
Os materiais de informática são essenciais para o cumprimento das atividades administrativas e para melhoria
da estrutura física de TI da Secretaria Municipal da Saúde e suas demais unidades.
5.2 – Da escolha do fornecedor e do preço: O critério de seleção do fornecedor dos produtos ora almejados
será feito por consulta no mercado, dando-se primazia à proposta que apresentar o Menor Preço Unitário do
Item, observando-se as especificações da lista apresentada.
5.2.1 - A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos necessários à entrega dos
produtos em perfeitas condições de uso, bem como de manutenção e/ou de eventual substituição de
unidades defeituosas durante o prazo de garantia.
5.3 – Do prazo e local de entrega
5.3.1. Os objetos deverão ser entregues, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (4ª Avenida, nº 21,
Centro, Mineiros-GO), em perfeitas condições de uso e em conformidade com as especificações do presente
termo e proposta apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da ordem de
fornecimento.
5.3.1.1. Após a entrega, a Secretaria de Saúde terá 07 (sete) dias úteis para examinar os objetos entregues,
visando avaliar as características dos materiais (quantidade e especificações), e informar a contratada do aceite
ou eventual substituição do(s) objeto(s) entregue(s) em desacordo com as especificações, exceto quando o
aceite depender de laudo ou parecer técnico.
5.3.2. A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação dos materiais,
responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas
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expensas, no todo ou em parte, aqueles em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da
fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
5.3.3. O aceite dos equipamentos não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade,
qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, atribuídas pela Contratada,
verificados posteriormente, garantindo-se ao MUNICÍPIO as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
5.3.4. Os materiais e equipamentos deverão atender à legislação a eles pertinente.
5.4 – Resultados Esperados: Manter a eficiência dos serviços prestados pela Secretaria Municipal Saúde.
6 – FORMA E PRAZO PARA PAGAMENTO:
6.1 – Forma de Pagamento: Considerando que a modalidade do pregão presencial visa o registro de preços,
a contratação será entabulada de acordo com a necessidade do município. O pagamento será efetuado em
até 30 (trinta) dias a partir da entrega, devidamente atestada pelo recebedor autorizado, acompanhada de
Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após o aceite dos respectivos objetos, devendo
apresentar o documento na Tesouraria do Município.
6.1.1. Os preços dos materiais objeto deverão ser fixos, somente podendo ser reajustados quando houver
majoração oficial dos valores, comprovados nos autos e após o vencimento da validade da proposta
apresentada pela Contratada, mediante requerimento formalizado, protocolado e instruído de documentos
fiscais que comprovem os preços vigentes antes e depois da majoração.
7 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1 A Contratada obrigar-se-á:
a) Efetuar a entrega dos objetos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, em
estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva
nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de
garantia;
b) Permitir a fiscalização do fornecimento por parte do Município;
c) Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;
d) A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção
durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas
na Legislação;
e) Substituir, às suas expensas, no prazo de 07 (sete) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues
em desacordo com as especificações, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício
ou problemas na utilização;
f) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratada, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução do contrato;
g) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
h) A falta de quaisquer dos produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;
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i) Comunicar imediatamente à Contratante toda e qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento dos
materiais/produtos, endereço, conta bancária, bem como qualquer outra que seja necessária ao perfeito
cumprimento do contrato;
j) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
k) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;
l) Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais
vigentes;
m) Manter a regularidade fiscal e trabalhista, apresentando, por ocasião da contratação, os documentos
elencados no art. 29 da Lei, n° 8.666/93, quais sejam, certidões negativas de débito para com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como em relação ao INSS, FGTS e de Débito Trabalhista;
n) Fornecer garantia mínima informada em cada item, quanto a vícios, defeitos e imperfeições;
o) Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes;
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que
achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
8.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão
contratante, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes;
8.3. Comunicar/Notificar a empresa sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos/equipamentos, para imediata correção;
8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
contratante;
8.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas;
9 – DA EXECUÇÃO
9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as normas da Lei 8.666/93,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
9.2. A prestação dos serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da
Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado pela Contratada;
9.3. A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da Contratada, por
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos.
10 – DA GARANTIA
10.1. Os produtos entregues deverão possuir a garantia mínima informada ao final de cada item (tabela item 4.1),
contados da data da entrega;
10.2. A licitante vencedora deverá apresentar quando da entrega dos materiais/equipamentos, como forma
de comprovação da garantia mencionada no subitem anterior, documento equivalente;
10.3. No caso de os produtos apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a garantia será
contada a partir da nova data de entrega;
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10.4. O ônus de substituição/correção de defeitos apresentados pelos objetos ou substituição dos mesmos,
serão suportados exclusivamente pela contratada.
11 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas do contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária, que somente será exigida no ato
da formalização do contrato ou outro instrumento hábil, isto posto que na licitação para registro de preço
não é necessário indicar a dotação orçamentária, previsto no Decreto nº 442 de 2017.
11.2 Os recursos orçamentários necessários ao pagamento das obrigações decorrentes da presente licitação
serão por meio de recursos próprios do município de Mineiros-GO, verba municipal, estadual e federal.
12 – DA RESCISÃO E PENALIDADES
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato acarreta em sua rescisão, implicando as consequências legais
previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/1993.
12.2. A inexecução total ou parcial sujeitará ainda a contratada nas penalidades previstas nos arts 86 a 99 da
Lei Federal 8.666/1993, sem prejuízo de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor total registrado
para a Contratada, bem como na implicação de suspensão do direito de licitar com a Administração pelo
prazo de até 2 (dois) anos.
13 – DA VALIDADE DA ARP
13.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,
salvo disposição em contrário emitida pela Comissão de Avaliação da Transição, constituída conforme IN nº
12/2012 TCM/GO.
14 – ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
14.1 A gestora designará um servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que será substituído,
na sua ausência, por um dos Superintendentes da secretaria Municipal de Saúde.
15- DO FORO
15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mineiros (GO), prevalecendo sobre qualquer outro, por mais
especializado que seja para dirimir quaisquer divergências decorrentes da execução do presente objeto.
Mineiros-GO, 13 de maio de 2020.
ZILMAR SOUSA SILVA
Analista de Sistemas da Saúde
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº ______/______
PROCESSO Nº 2020001252
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020
VALIDADE: A ARP terá validade por um período de 12 (doze) meses

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MINEIROS, inscrita no CNPJ sob o nº
11.924.138/0001-01, situada à 4ª Avenida, Pç. Coronel Carrijo, nº 13, Centro, Mineiros-GO, neste ato
representado por sua Gestora, Srª. Rosângela Rezende Amorim, Secretária Municipal de Saúde, assim
designada pelo Decreto nº 376/2018; órgão do Município de Mineiros-GO, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 02.316.537/0001-90, representado pelo Gestor Municipal, Sr. Aleomar de Oliveira Rezende, assim
designado pelo Decreto nº 026/2013, assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município de
Mineiros, Dr. Celismar Ferreira Borges Alves, nomeado pelo Decreto nº 001/2013, com Fundamento
no PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2020, Processo nº 2020001252, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis, e conforme Termos de Homologação e Adjudicação contido nos
autos, Resolve lavrar nesta data e de comum acordo a presente ATA para REGISTRO DOS PREÇOS,
conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente termo contratual consiste no Registro de Preços para
aquisição de materiais, equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde, conforme especificações e condições constantes no edital e
seus anexos;
Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação.
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Parágrafo Segundo: O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, nos termos dos art. 6º, VIII, “b” da Lei n. 8.666/1993.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
I. Entregar os objetos em conformidade com as especificações do termo de referência e proposta
apresentada, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município em prazo não superior
a 30 (trinta) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento;
II. Executar a entrega no prazo, local, e dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde, bem como de acordo com a legislação pertinente à matéria, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;
III. Permitir a fiscalização dos serviços por parte do Município;
IV. Os produtos deverão atender às normas estabelecidas previstas no instrumento convocatório, Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e demais legislações em vigor pertinentes à matéria;
V. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção
durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas
na Legislação;
VI. O ônus de correção de defeitos apresentados pelos produtos ou substituição dos mesmos, serão
suportados exclusivamente pela Contratada.
VII. Substituir às suas expensas, no prazo de 07 (sete) dias úteis, após notificação formal, o(s) objeto(s)
entregue(s) em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência (anexo I), ou que
apresentem vícios de qualidade ou falhas;
VIII. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações obriga-se a atender
prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução do contrato;
IX. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
X. A falta de quaisquer dos produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;
XI. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital do Pregão Presencial nº. 043/2020.
XII. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da
assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
XIII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP.
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XIV. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, frete, e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos
Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
XV. Comunicar imediatamente a Contratante toda e qualquer ocorrência relacionada a entrega dos
objetos, alteração de endereço, conta bancária, e qualquer outra que seja necessária ao perfeito
cumprimento do contrato;
XVI. Pagar pontualmente os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata,
exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por
tal pagamento.
XVII. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta
Prefeitura;
XVIII. Não será permitido a subcontratação parcial, ou total do objeto do contrato;
DA VIGÊNCIA DA ARP
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura, salvo disposição em contrário conforme IN nº 12/2012 TCM/GO.

CLÁUSULA QUARTA: Os objetos entregues deverão possuir a garantia mínima informada ao final de
cada item, contando-se da data de entrega, contra defeitos de fabricação ou vícios de quantidade ou
disparidade com as especificações técnicas exigidas;
Parágrafo Primeiro: No caso de os materiais apresentarem defeitos e, consequentemente, serem
substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega;
Parágrafo Segundo: O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos
mesmos, serão suportados exclusivamente pela contratada.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUINTA: O preço registrado, a quantidade e o prestador dos serviços constantes desta,
encontram-se discriminados na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTDE

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do Fundo Municipal de Saúde, entre outras:
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I. Gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Fiscalizar para que durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações
assumidas;
III. Examinar os objetos entregues, no prazo de até 07 (sete) dias úteis, visando avaliar suas
características (quantidade, qualidade e especificações), e informar a contratada do aceite ou eventual
substituição do(s) objeto(s) entregue(s) em desacordo com as especificações, exceto quando o aceite
depender de laudo ou parecer técnico;
IV. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas;
V. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução da presente Ata Registro de Preços, podendo rejeitar, no
todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações pactuadas;
VI. Notificar a CONTRATADA acerca de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos;
VII. Exigir do fornecedor o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação;
VIII. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa
oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de
computadores- Internet, durante a vigência da presente ata;
IX. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente qualquer obrigação.
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial
n. 043/2020, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens
pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de
classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos
integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos
fornecimentos dos objetos, de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade de produto
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efetivamente entregue, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega, acompanhado das faturas e
documentos fiscais correlatos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de crédito em conta bancária,
exclusivamente em nome da contratada, mediante apresentação do documento fiscal competente,
juntamente com os documentos pertinentes.
Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Federal;
b) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais
será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos
nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecendo
ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos/materiais registrados,
cabendo ao FMS, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores
registrados.
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores
aos preços praticados no mercado, a FMS deverá:
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado
no mercado;
II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram
seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Terceiro: Quando os valores de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador da Ata poderá:
I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas
nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados;
II. para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento
dos produtos;
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação;
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito
nas negociações, na forma da legislação vigente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado
quando:
I. houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III. o fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo
MUNICÍPIO;
IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticado
no mercado;
VI. transferência do contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio consentimento do município;
VII. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante sua validade.
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o
MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação
fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o
MUNICÍPIO/FMS poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
I. Advertência;
II. Multa de 03% (três por cento) sobre o valor total registrado por empresa;
III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o
MUNICÍPIO/FMS, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos,
independentemente da aplicação de multas:
I. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
II. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do
MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;
III. A licitante deverá substituir às suas expensas, no prazo de 07 (sete) dias úteis, após notificação
formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações, e com a respectiva proposta, ou que
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apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização), sob pena de aplicação de
penalidade de Advertência cumulada com Multa;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 10 (dez) dias de atraso na entrega dos bens, sem que
tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, ou ainda, quando os objetos não forem entregues de
acordo com as especificações da proposta apresentada/Termo de Referência, estará caracterizado o
descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso
II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO/FMS optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impedem que
o FMS rescinda, unilateralmente, o contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda
aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO/FMS.
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente,
caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO
poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança
judicialmente;
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da
CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou
reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras
penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência exclusiva do MUNICÍPIO,
facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicação.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão
sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 043/2020 e as propostas
apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre
as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES
CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de
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Referência- Anexo II, do Pregão Presencial nº 043/2020, conforme decisão da Pregoeira da Secretaria
Municipal de Saúde de Mineiros, lavrada em Ata, e homologação feita pela autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A fiscalização e acompanhamento desta Ata de Registro de
Preços ficará a cargo do(a) servidor(a) Sr. __________, neste ato nomeado pela Gestora dos Contratos
Srª. Rosângela Rezende Amorim Secretária Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 376/2018,
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e art. 3º, XXI da IN 10/2015 TCM/GO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em vias de igual teor e forma.
Mineiros, __ de _________ de 2020.

Fundo Municipal de Saúde
Gestor do FMS

CONTRATADA
CNPJ nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX

TESTEMUNHAS:
1) _______________________________
CPF:

2) ________________________________
CPF:
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ANEXO III
MODELO DA DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

O proponente (Razão Social do Licitante), inscrito no CNPJ/MF sob o número
_____________________/_________,
estabelecido
à
Rua
_________________________________________________,
por
ser
representante,
__________________________________________________________ portador do RG de nº
_____________________________-e inscrito no CPF sob o nº _______________________________
DECLARA para todos os fins de direito que se encontra em plenas condições para habilitação no
certame Pregão Presencial nº 043/2020, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem
como DECLARA inexistir sobre si qualquer sanção ou condenação, administrativa ou judicial, ou
qualquer impedimento para participação em licitações e contratação com a Administração Pública, na
forma do art. 82 e 87, III e IV, da Lei 8666/1993.
Sendo verdade firmo a presente.
(Localidade), ________ de _________________ de 2020.

________________________________
Assinatura do Responsável Legal

OBS. Esta declaração deve vir fora dos envelopes, e será apresentada no momento do credenciamento.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (64) 3661-0037
4ª AVENIDA Nº 13, CENTRO – MINEIROS/GO

Página | 47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINEIROS/GO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020

ANEXO IV
PROPOSTA COMERCIAL
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
E-mail
Item

Quant

Und

Descrição dos Produtos

Marca

Valor
Unit

Valor
Total

Valor Total Geral da Proposta: R$ ....... (valor por extenso)
I. Esta empresa se compromete a entregar os objetos conforme as especificações e exigências do Edital e seus anexos, bem como do
contrato a ser celebrado;
II. A presente proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação;
III. Declaramos sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e que os itens ofertados atendem às
necessidades do município de Mineiros;
IV. Declaramos que os preços acima contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pelo proponente na data da
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos (despesas fiscais), encargos sociais, material, despesas
administrativas, seguro, lucro etc.
Observações

________________, ____ de _____________ de 2020.
________________________________________________
(Assinatura e identificação do representante legal da Proponente)
CNPJ da Proponente
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ N. ____, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a) _____________, portador da Carteira de Identidade n. _______________, e do CPF n.
_________________, DECLARA, para todos os fins de direito que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de quatorze anos, senão na
condição de aprendiz.
Se emprega menor de quatorze na condição de aprendiz, informar:
( ) Sim ( ) Não
(Localidade), ______ de _______________________ de 2020.

________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope de habilitação, junto com os demais
documentos.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº..., é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferência no procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial 043/2020, da
Secretaria Municipal de Saúde.

(Localidade), ______ de ___________________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
Nome:
RG nº:

OBS.: Esta declaração deve vir fora dos envelopes, e será apresentada no momento do credenciamento.
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ANEXO VII
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM SERVIDOR MUNICIPAL

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ N. _______, com sede no endereço __________,
cidade _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____________, portador da
Carteira de Identidade n. _______________, e do CPF n. _________________, DECLARA
expressamente que não possui em seu quadro de sócios e administradores, ou quadro de pessoal,
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante (município de Mineiros/GO), ou responsável
pela licitação, tanto em atividade, quanto em regime de licença, bem como não possui vínculo de
parentesco com os mesmos, consoante dispõe o inciso III do art. 9º da Lei 8.666/1993.

(Localidade), ______ de _______________________ de 2020.
________________________________________________
(assinatura do representante legal)
Nome:
RG nº:

OBS.: Esta declaração deve vir fora dos envelopes, e será apresentada no momento do credenciamento.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (64) 3661-0037
4ª AVENIDA Nº 13, CENTRO – MINEIROS/GO

Página | 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINEIROS/GO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E CIÊNCIA DAS
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
DO MUNICÍPIO DE MINEIROS
Ref. Pregão Nº 043/2020
Identificação do licitante:__________________________________________________
E-mail para contato:_________________________________________________________

O LICITANTE __________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº,
por seu responsável legal ________________________________________________, portador do RG
de nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº _________________ DECLARA por este que,
através de acesso ao portal do município de Mineiros (www.mineiros.go.gov.br) tomou conhecimento
do edital de convocação ao Pregão Presencial nº 043/2020, e das condições ali dispostas, para
participação e habilitação na licitação.
Declara ainda que está ciente e utilizará do e-mail fornecido (constante no preâmbulo do
presente) para receber toda e qualquer comunicação relacionada ao certame em referência, firmando o
compromisso de acompanhar diariamente o canal mencionado e utilizá-lo também para manifestar
previamente sobre pedidos de esclarecimento, informações e outros.
Sendo o que havia a declarar, firmo a presente.

Data, Local
_____________________________________________________
(Ass. Responsável Legal)
OBS.: ENCAMINHAR ESTA DECLARAÇÃO PREVIAMENTE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PELO
E-MAIL saudelicitacao@mineiros.go.gov.br
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.846/2013

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal da Empresa ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Presencial nº ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente
o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, em atendimento à Lei Federal
nº 12.846/ 2013, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos
ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema
financeiro nacional.

(Localidade), ____ de _________________ de 2020.

__________________________________________
(assinatura do representante legal)
Nome:
CPF nº:

OBS.: Esta declaração deverá acompanhar a proposta de preço impressa- envelope 1.
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