
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CARTACONVITENO015/2010 DE 14 DE OUTUBRODE 2010.
Processo Administrativo 022/2010

CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITALDE CONVITEN.o 015/2010
TIPO MENOR PREÇO

Edital de convite para aquisição
de equipamentos de informática
para gabinetes e departamentos
administrativos.

,
A VEREADOR GILNEI ALBERTO JARRÉ, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO,
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.o 8.666, de
21 de julho de 1993 e suas alterações, toma público, para o conhecimento
dos interessados, que às 10 horas, do dia 03 de Novembro de 2010 na
sala de reuniões da Presidência, a Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Portaria n." 093/2010 se reunirá com a finalidade de receber
propostas para aquisição de equipamentos de informática diversas.

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação:

ITEM01: 10 (dez) Terminais de Virtualização;
Configuração:
Porta de Rede RJ45;
Porta para mouse e teclado padrão USB;
Saída de Âudio Estéreo;
Entrada para Microfone;
Porta paia Monitor de Vídeo;
Resolução de Vídeo 4:3 (640x480/800x600/ 1024x768) e Wide (1280x720);
Sistema Operacional Suportado: Microsoft Windows XP/Vista/W7;
MONITORLCD 18.5" WIDESCREEN PRETO; ~. ,r, . . ./'

-....>
"o. __ t"

ITEM02: 10 (dez) Micro-computadores com ascaracteristicas mínimas
descritas abaixo: .

PROCESSADOR:
Núcleo: 2
Clock Interno: 2.93GHz
Fsb : 1066Mhz
Cache L2: 3 Mb
Voltagem: 0.85V - 1.3625V
Processo de Fabricação: 45nm
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Bus/Core: 11
Conjunto de instruções: 64 bits

PLACA MÃE:
Vídeo onboard
Saída de vídeo analógica (VGA)
Capacitores sólidos no circuito de energia do processador
Socket LGA775
Suporta processadores com FSB 800 / 1.066 / 1.333MHz
Saídas: VGA
Resolução (máx.): 2.048 x 1.536 @ 75Hz
Suporta Dual Channel DDR2
Suporta até 4GB de memória
2 slots DDR2 SDRAM (240 pinos)
Suporta memórias DDR2 667 / 800MHz
2 x pcr
1 x PCI Express Ix
1 x pcr Express 16x
4 canaís SATA3Gb/s providos pelo southbridge (Intel rCH7)
I canal PATA100 provido pelo southbridge (Intel ICH7) suporta até 2
periféricos ATAPI/ PATA
Canais: 6 (5.1) .
Conexões: 3 analógicas (AltoFalantes Frontais, Linha de Entrada e
Microfone)
Conexões: Uma porta RJ-45
Velocidade: Gigabit (10/100/ 1000Mb/s)
Padrão: USB 2.0
Chipset: Provido pelo southbridge (Intel ICH7)
Conexões: 8 portas (sendo 4 portas no paínel traseiro)
- Painel I/O Traseiro:
1 x Serial
1 x Paralela
4 x USB 2.0
1 x PS/2 para mouse
1 x PS/ 2 para teclado
1 x VGA (vídeo onboard)
1 x RJ-45 (rede onboard)
3 x 3,5mm (áudio onboard)

MEMÓRIA:
4 GB DDR2;

HDD:
SATAII 500 GB 7200 RPM 16 MB;
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DVD:
GRAVADORDVD/RW 22x SATA;

MONITOR:
MONITORLCD 18.5" WIDESCREEN PRETO;

KIT GABINETE:
GABINETE 4 BAIAS FONTE ATX450W PRETO;
TECLADOABNTUSB PRETO;
MOUSE ÓPTICO USB PRETO;
CAIXADE SOM USB PRETO;
LEITOR DE CARTAO:STICK/STICK DUO/SD/MMC/SMC/CF PRETO;

SOFTWARES:
Licenças de Sistema Operacional MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL de 64
bits;
Licença de Pacotes de Programas MS-OFFICE que contenham:

- Editor de Textos;
- Planilha Eletrônica;
_Criação para Apresentação de Trabalhos;
_Criação de Publicação e materiais de Marketing;
_Gerenciador de Contatos, e-mails.

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão
recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionado no
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados,
respectivamente como de n.O 1 e n.o 2, para o que sugere-se a seguinte. . - .)..

mscnçao:. .
A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o 016/2010
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO • /

< • "PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA), ~

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o 016/2010
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

2.1 - HABILITAÇÃOJURÍDICA:

aI cédula de identidade dos responsáveis legais da licitante;

bl registro Comercial no caso de empresa comercial;
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c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

c1) os documentos mencionados na alínea c deverão estar acompanhados de todas
as suas alterações ou da respectiva consolidação, e deles deverá constar, entre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o
objeto desta concorrência;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para, funcionamento
expedido pelo õrgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.2 - REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJIMF);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades e compatível com o objeto desta concorrência;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Dêbitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União), Estadual e
Municipal, sendo a última do domicilio ou sede do licitante em vigor na data de
apresentação dos documentos de habilitação;

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei, em vigor na data
de apresentação dos documentos de habilitação;

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
em vigor na data de apresentação dos documêntos de habilitação:'

3.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no invólucro número 01:
-\

a) Os documentos de~critos no item 2.1 e 2.2;

b) Declaração prõpria, sob as penas da lei, de que; desde a data de expedição do
respectivo edital até a data da apresentação' dos respectivos envelopes, não ocorreu
nenhum fato superveniente capaz de impedir a empresa de participar de licitações
e, especificamente:

b.1 de que não está suspensa de participar de licitaçôes ou impedida de contratar
com a Administração Pública;

b.2 de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração

Pública;

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54.3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO S
E-mail: camaracrz@camaracrz rs go b. . v. r www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www.camaracrz.rs.gov.br


E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

'"
c) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por
sócio ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em
cópia do ato que estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o
nome do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata da assembléia de
eleição do dirigente, em ambos os casos autenticada em cartório ou apresentada
junto com o documento original, para permitir que a Comissão de Licitação ateste
sua autenticidade;

c.1) Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o
credenciamento será feito por intermédio de procuração, mediante instrumento
público ou particular. Na hipótese de apresentação por intermédio de procuração,
deverá ser juntada a cópia autenticada em cartório do ato que estabelece a prova de
representação da empresa, em qué constem os nomes dos sócios ou dirigentes com
poderes para a constituição de mandatários.

c.2) A ausência do documento hábil de representação não impedirá o licitante de
participar da licitação, mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o
procedimento licitatório.

d) declaração, conforme o modelo instituido pelo Decreto Federal n.o 4.358/02, que
atende ao disposto no art. 7.°, inciso XXX11l,da Constituição Federal.

Os Documentos de Habilitação deverão ter, preferencialmente,
todas as suas páginas numeradas e rubricadas por representante legal da
licitante e deverão. ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente, sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial
ou, ainda, em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para
conferência pela Comissão de Licitação, no ato da abertura dos Documentos
de Habilitação. Só serão aceitas cópias legiveis, que ofereçam condições de
análise por parte da Comissão de Licitação. Os documentos extraídos de
sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a comprovação de
sua veracidade. +,

"

4. O envelope n. o 02 deverá conter:

a) proposta financeira, rubricadas em -todas as páginas e assinada
na última, pelo representanteiegal da empresa, e o'preço cotado em moeda
corrente nacional, com todos os impostos, taxas,' ou quaisquer õnus, quer
federais, estaduais ou municipais, inclusive frete.

Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 30 dias a
contar da data aprazada para sua entrega.

Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem
modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas ~
como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitant
com o instrumento convocatório. ,
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'"
b) A Proposta de preço deverá indicar Política de negociação de

preços e condições de pagamento;
c) As mercadorias deverão ser entregues na Câmara Municipal de

Vereadores, sem custo adicional de frete, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da homologação do presente certame

d) O objeto licitado deverá ter a garantia total de O1 (um) ano.

5. DO JULGAMENTO

5.1 em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o
disposto no ~ 2° do art. 3° da Lei n.o 8.666/93, será utilizado o sorteio, em
ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

5.2. o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em
consideração oMENOR PREÇO POR ITEM.

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILlDADE

Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital, bem como com preços superestimados ou

inexeqüiveis;

7. DOS RECURSOS

Em todas as Jases da presente licitação, serão observadas as
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.o

8.666/93. <

8. DO PRAZOS

8.1 Esgotados todos os prazos recursais, ,o Presidente, no prazo de até
05 (cinco) dias," convocará o vencedor para autorizar a entrega da
mercadoria, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81.da Lein.o 8.666/93 .

.--- . .. ~
8.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez,
pelo mesmo periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o
transcurso do prazo constante do item 6.1.
8.3 Se, dentro do prazo, o convocado não entregar as mercadorias, a
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo d
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento
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~""'7
do valor da compra e mais a suspensão temporária da participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02
(dois) anos.

-
•

9. DAS PENALIDADES

9.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de infração ou imediata
rescisão do contrato, independente de notificação, cumulada com multa de
10% (dez'por cento) sobre o valor contratado.

9.2 multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

9.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não
adimplido do contrato.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até quinze dias após a entrega e
instalação da mercadoria, mediante apresentação da devida nota fiscal, em
moeda corrente nacional.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 01 Càmara Municipal
Unidade 01- CãmaraMunicipal
Projeto/Atividade: 01.031.0001.1001 Aquis. Equip. e Mat. Permanentes
Elemento da Desp.: 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Mat. Permanente

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender
qualquer das disposições do presente edital.

12.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos.
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12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que não
versarem sobre matéria objeto 'de recurso próprio, como, por exemplo, sobre
os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b,
da Lei n.o 8.666-93).

12.5 Uma
documentação,
retardatários.

vez iniciada
não serão

a abertura
admitidos à

dos envelopes
licitação os

relativos a
participantes

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:00 h
às 11:45 h e das 13:30 h as 17:00 h, na Câmara Municipal de Carazinho,
sita na Avenida Flores da Cunha, n.o 799, em Carazinho, onde poderão ser
obtidas cópias do edital e seus anexos e demais informações pelos fones (54)
3330-2322.

Carazinho, 14 de Outubro de 2010.

.Preside

Wv:J'
berto Jarré
e

Q
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MODELO "A" EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA"
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)
.......................................................................... , inscrito no CNPJ n°
............................ , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................................... , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,
DECLARA,para fins no disposto no inciso V do art. 27

da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO "B" EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO
/ .

Ref.: (identificação da licitação)
.......................................................................... , portador(a) da Carteira de
Identidade '.-.:0° .................•......•... :.'................................ e do CPF n°
..................... : , , DECLARA,para fins no disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, "de 27 de outubro de 1999, .que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos. -
Ressalva: emprega menor,; a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz. ( ).

(data)

(nome)(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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