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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial nO007/2018
Processo administrativo nO020/2018
EDITAL 007/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, por seu Presidente, Marcio Luis Hoppen,
torna público, que, às 10 horas, do dia 06 de novembro de 2018, o pregoeiro e a equipe de
apoio, designados pela Portaria nQ 031/2018, reunir-se-ão na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Carazinho, localizada na Av. Flores da Cunha, nO.799, em Carazinho/RS, CEP
99500-000, com a finalidade de recebimento e julgamento das propostas e documentos de
habilitação, para a aquisição de computadores, por meio de pregão presencial, tipo de
julgamento menor preco, nos termos da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Federal n. 11.488, de 15
de junho de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8,666, de 21 de junho de 1993,
1. OBJETO
1.1 A presente licitação tem como-objeto a aquisição, em regime de empreitada por preço
global, de 20 (vinte) computadores, incluindo garantia on-site, pelo periodo de 36 (trinta e seis)
meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I).
2. PARTICIPAÇÃO

NA LICITAÇÃO

2.1 As licitantes que tenham contra si sanções vigentes de impedimento de participar de
processos Iicitatórios e de contratar com o Poder Público, em decorrência de crimes, atos de
improbidade administrativa, violação às normas ambientais ou a quaisquer outras normais,
inclusive em decorrência de rescisão de contratos administrativos, estão impedidas de participar
deste Pregão Presencial.
2.2 Havendo fundadas suspeitas, o pregoeiro e equipe de apoio poderão realizar diligências
para saná-Ias, suspendendo-se a licitação,
2.3 O disposto neste item não isenta as licitantes do dever de cumprimento dos requisitos
constantes neste Edital para a habilitação.
3. REPRESENTAÇÃO

E CREDENCIAMENTO

3.1 A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento
licitatório, no interesse da representada.
3.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de docum
identidade.
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3.2 A documentação referente
apresentada fora dos envelopes.

ao credenciamento

de que trata o item 3.1 deverá ser

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,
deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou
de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exerci cio, no caso de
sociedade civil;
a.4) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos minimos previstos no art. 654, ~ 1º, do Código Civil,
em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga
de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em
licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os
demais atos inerentes ao certame.
I - Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do
ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

I1 - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a
carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances elou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória
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3.5 A ausência de credenciamento implicará na apresentação da proposta escrita e será
considerada como renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e recorrer contra
os atos do pregoeiro.
3.6 A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração, firmada por
contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
I - A não-apresentação da declaração acima indicada implica na renúncia tácita aos benefícios
da Lei Complementar n.o 123-2006
3.7 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite de
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art.
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34,
da Lei Federal 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração,
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.
4. DA APRESENTAÇÃO

DOS ENVELOPES

4.1 Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados,
respectivamente, como de n. 1 e n. 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

A CÂMARA

MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÂO PRESENCIAL Nº 007/2018
ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (Identificação completa)

A CÂMARA

MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÂO PRESENCIAL N2007/2018
ENVELOPE N2 02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Identificação completa)

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes contendo propostas financeiras e documentos e habilitação.

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
a participação de nenhuma licitante retardatária.
5.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
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a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação e
c) comprovar a situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou de cooperativa,
quando for o caso.
6. PROPOSTA DE PREÇO
6.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Câmara Municipal em 60 (sessenta) dias,
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem
rasuras, ressalvas ou entrelinhas e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do serviço ofertado, inclusive quanto ás instalações e manutenções;
c) preço unitário liquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluidas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,
despesas com transporte, seguros, empacotamentos, ou terceiros, que correrão por conta da
licitante vencedora.
6.1.1 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação.
6.2 Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão,
ou qualquer outro pretexto.
6.3 A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a
especificação da proposta, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente
inexequlveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.
7. JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS

7.1 O julgamento das propostas observará o tipo menor preco (por lote).
7.2 O autor da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
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7.3 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão os autores das três melhores propostas oferecerem novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
7.4 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em
segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
7.5 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, por
ato público, para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra á
licitante, obedecida a ordem prevista nos subitens anteriores.
7.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.8 Não poderá haver desistência
desistente ás penalidades legais.

dos lances já ofertados,

sujeitando-se

a proponente

7.9 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado
para efeito de ordenação das propostas.
7.10 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
7.11 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a
respeito.
7.13 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço
de mercado.
7.14 Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem ás exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem
inexequiveis.

preços manifestamente

7.14.1 inserção na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir ou criar direitos da
licitante ou do órgão licitador serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que
for compatível com o instrumento convocatório
7.15 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas neste
Edital.

7.16 Encerrada a sessão de lances e verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, 9 2º, da Lei Complementar n~123, de 2006, será assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e para as
cooperativas que atenderem ao disposto neste Edital.
7.16.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, sejam iguais ou superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.17 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-à da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta,
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada
vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nos requisitos deste Edital, a apresentação
de nova proposta, no prazo previsto na alinea "a" deste item.
7.18 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
7.19 O disposto no subitem 7.16 deste Edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
7.20 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de
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ordem de classificação,
interpostos.

a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos

7.21 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto á Procuradoria
Legislativa ou ao Setor de Informática desta Câmara Municipal.
7.22 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
8. HABILITAÇÃO
8.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do envelope nº
02, os seguintes documentos de habilitação:
8.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002;
8.1.2 - HABILITAÇÃO JURiDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) 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;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);
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
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e,
e) declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que tenha sido expedida
por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo.
8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
licitado;
b) Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
expedida pela Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
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d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;
e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Certidão Negativa de Débito para com o INSS (Certidão negativa de débitos relativos aos
tributos federais e à dívida ativa da União), ou prova equivalente que comprove regularidade de
situação para com a Seguridade Social; e,
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1" de maio de 1943.
8,1,4 REGULARIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA
8.1.4.1 certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
8.2 HABILITAÇÃO

CONDICIONADA

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, a habilitação ficará condicionada a regularização
posterior.
11 - Declarada vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

111 - A dilação do prazo por mais dois dias úteis fica condicionada à solicitação da licitante por
escrito e mediante justificativa aceita pela Administração.
8.2.1 A não regularização da documentação, no prazo fixado no inciso 11, implicará na
inabilitação do licitante, sem prejuízo das demais penalidades legais.
8.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo
de validade da proposta, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo.

9. ADJUDICAÇÃO
9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declarada vencedora, sendo-Ihe adjudicado, pela autoridade superior ou pelo
próprio pregoeiro, o objeto do certame.
9.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e.
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assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
9.4 Não havendo manifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento deste, se
interposto, o pregoeiro concederá o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova
planilha de quantitativos e preços unitários para adequar-se ao novo preço total proposto após
a sessão de lances.
10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de
recurso.
10.2 Constará na ata da sessão a intenção de recorrer, bem como o registro de que todas as
demais licitantes ficam intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso
no prazo de 3 (três) dias consecutivos, após o término do prazo da recorrente, proporcionandose, a todas, vista imediata do processo.
10.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade
daquele que houver dado causa à demora.
10.5 O acolhimento
aproveitamento.

de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de

11. PRAZOS
11.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias,
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
11.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo
perlodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do resp, ctiv
prazo.
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11.3 A vigência do contrato será de um mês em relação á entrega do objeto e de 36 (trinta e
seis) meses em relação á garantia anos/te.
12. DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
12.1 No prazo constante no Termo de Referência (Anexo I), o objeto deverá ser entregue no
setor de informática situado na própria sede da Câmara Municipal.
12.2 O aceite provisório deverá ocorrer no momento da entrega dos equipamentos no setor de
informática da Câmara Municipal e o aceite definitivo deverá ocorrer durante os 10 (dez) dias
úteis seguintes contados da data da entrega.
12.3 O aceite provisório e definitivo serão de responsabilidade do servidor Ahmad Issa Rahman.
13. PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado contra empenho, mediante apresentação da nota fiscal/fatura,
atestada por funcionado indicado pela Câmara Municipal.
13.2 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se
acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
13.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias do aceite definitivo,
mediante entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA.
13.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
13.5 Fica vedada a revisão do preço.
14. SANÇÕES E RESCISÃO
14.1 A licitante ficará sujeita ás sanções constantes na Lei Federal n. 8.666/93 e á multa de
30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação, nos seguintes casos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cometer fraude fiscal;
apresentar documento falso;
fizer declaração falsa;
comportar-se de modo inidõneo;
não assinar o contrato no prazo estabelecido;
deixar de entregar a documentação exigida no certame;
não mantiver a proposta.
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14.2 Consideram-se comportamentos inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 e 97 da lei Federal n. 8.666/93.
14.3 O contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela CÂMARA MUNICIPAL,
nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da lei Federal n. 8.666/93, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer indenização e sem embargo da imposição das penalidades que se
mostrarem cabíveis em processo administrativo regular.
14.4 Em caso de atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA fica sujeita à multa equivalente
a 1% (um por cento) do valor unitário do equipamento em atraso, por dia útil, por equipamento,
até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do equipamento, quando o Tribunal poderá adotar
medidas administrativas para a rescisão do contrato por inexecução parcial do objeto, caso
tenha havido a entrega de parte dos equipamentos.
14.5 Em caso de não cumprimento dos prazos de execução do serviço de garantia, a
CONTRATADA fica sujeita à multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor
unitário do equipamento defeituoso, por dia útil de atraso, por ocorrência, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor de cada equipamento defeituoso.
14.6 No caso de inexecução parcial do objeto, poderá ser aplicada à CONTRATADA
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total dos equipamentos não entregues.

multa

14.7 No caso de inexecução total do objeto, quando a CONTRATADA deixar de entregar a
totalidade dos equipamentos, poderá ser aplicada à CONTRATADA multa equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor total do contrato.
14.8 Sempre que possível, as multas deverão ser cobradas mediante compensação financeira
dos créditos que a CONTRATADA tiver a receber.
14.9 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
14.10 Nenhum pagamento será efetuado pela CÂMARA MUNICIPAL enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
14.11 Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste titulo também cabem
recursos, a serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do ato,
observando, no que couber, as regras do ítem 10 do presente Edital.
15. GARANTIA
15.1 A critério da Câmara Municipal, poderá ser exigida prestação de garantia não
5% (CinCOpor cento) do valor do contrato, atualizada nas mesmas condições deste. ~

SUPfiA

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
www.camaracrz.rs.gov.br
CNPJ: 89.965.222/0001-52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

,I

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ClBlDNHO.HS

Página 12 de 37
15.2 Exigida a prestação de garantia, competirá ao contratado a opção por uma das
modalidades constantes nos incisos I, 11 e 111 do 91 ° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.
15.3 A exigência de garantia poderá ocorrer antes ou durante a execução do contrato.
16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente
licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:
Órgão 01: Cãmara Municipal
Unidade 01: Cãmara Municipal
Projeto Atividade: 010310001.2005 Manutenção Geral da Cãmara
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
17. DISPOSiÇÕES FINAIS
17.1 Quaisquer informações ou
interpretação do Edital, deverão
Setor de Consultoria Jurídica
Carazinho/RS, CEP 99500-000,
entre as 8h30min e 11h30min.

dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
ser solicitadas por escrito, à Câmara Municipal de Carazinho,
ou de Informática, sito na Av. Flores da Cunha, nO. 799,
ou pelos telefones (54) 3330-2322, no horário compreendido

17.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Câmara Municipal, setor de
Consultoria Jurídica.
17.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
de ato do certame na data marcada, a data constante neste Edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
17.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação
o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
17.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, inclusive
por servidores da Câmara Municipal, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificaçâo da
autenticidade de seus dados pela Administração.
17.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo pregoeiro.
17.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, p r
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidam
e
fundamentado.
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17.8 O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
17.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
1- Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
V - Modelo de declaração de inexistência de irregularídade quanto ao trabalho do menor;
VI - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
VII - Modelo de Declaração de Idoneidade; e,
VIII- Mínuta de contrato,
17.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja,
ste E

Ca

zinh

~

I I e seus anexos poderão ser obtidas na página eletrônica da Câmara
, : hltp:l/www.camaracrz.rs.gov.br/

1t

de :~tubro de 2018.

AR
LUIS HOPP
PRESIDENTE

Este Edital foi elaborado pela Procuradoria Legislativa
encontra aprovado sob o ponto de vista técnico-jurídico.
Carazinho, RS, 10 de outubro de 2018.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

Aquisição de 20 (vinte) computadores, incluindo garantia on-site pelo periodo de 36 (trinta e
seis) meses.
2.

QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 LOTE 01:
QUANTIDADE: 16 (DEZESSEIS)
MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 13.
Processador de última geração instalado com quatro cores fisicos, Clock Real 2,7 Ghz e cache
de 6 MB. Processador deverá suportar memória DDR 4 2400 MT/s. Apresentar modelo na
proposta. Destacar na proposta Marca e Modelo do processador ofertado; Memória RAM
instalada de 4GB 2400 Mhz, DDR4 ou superior; deverá possuir no minimo 02 slots; Disco
Rigido HDD de no minimo 500GB; Placa-mãe com arquitetura ATX, Chipset Intel B250 ou
superior; BIOS implementada em memória flash, atualizável por software, compativel com boot
através de disco rigido, dispositivo ótico e adaptadores de rede Wake-up on LAN; Mínimo de 06
portas USB, localizadas 02 na parte frontal e 04 traseiras neste padrão. Duas Portas deverão
ser na versão 3.0. Placa de rede com conector RJ45 10/100/1000; A placa-mãe deverá ser do
mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de placas de livre
comercialização no mercado ou em regime de OEM; Bios do próprio fabricante do equipamento
ou este deverá possuir direitos Copyright; Gabinete formato reduzido com volume máximo de
1500 cm', suporte do mesmo fabricante do equipamento para acoplar o equipamento ao
monitor com a função de ajuste de altura,rotação inclinação e giro. Possibilitar a instalação de
cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa especifica; Alimentação através de
fonte com consumo máximo de 7BW com no mini mo com 87% de eficiência; Placa de vídeo onboard, fornecido ou homologado pelo próprio fabricante do microcomputador, com 02 (duas)
portas padrão digital HDMI ou Display Porto Monitor LED de 21,5 Polegadas com as seguintes
caracteristicas minimas: Resolução 1920x10BO a 60Hz; Tempo de Resposta B Ms, Pixel Pitch
de no máxímo 0.3, portas no minimo, 01 DPe e 01 VGA, ãngulo de visão de 160/170 graus.
Deverá possuir furação Vesa. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador,
não sendo aceito o emprego de monitores de livre comercialização no mercado ou em regime
de OEM. O Monitor de Video deve possuir certificações Energy Star ou superior e Epeat.
Deverá ser entregue cabo de energia e de conexão digital. Teclado brasileiro padrão ABNT2
com teclas e caracteres da língua portuguesa; Mínimo de 104 teclas, com teclas de função no
minimo de F1 a F12 e bloco numérico; Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e
Pause/Break e LEDs indicadores Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; deverá acompanhar
descanso de mão removível, de livre comercialização no mercado, Interface USB 2.0. Teclado
deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de teclados
de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. Mouse óptico ou laser com tecla
de rolagem (botão para scroll); Resolução por hardware de 1000 dpi (minimo); Interfa
US
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2.0; Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de mouse
de livre comercialização
no mercado ou em regime de OEM. Compatibilidade
do
microcomputador
efetivamente
proposto com os sistemas operacionais Windows 10
Professional (comprovar através do HCL- Hardware Compatibility List da Microsoft).
Documentação: A empresa deverá anexar á sua proposta comercial o catálogo técnico do
microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat Gold (CPU e Monitor), HCL
Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais atestados a fim de
comprovar todas as caracteristicas técnicas solicitadas no termo de referência. A proposta
deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU, Teclado, Mouse e Monitor) do
equipamento e caso seja incluso algum opcional a fim de atender as caracteristicas do
processo deverá ser comprovado através de declaração do fabricante específica para este
processo licitatório indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. O equipamento
(CPU) deve possuir certificação ENERGY STAR ou superior. Anexar comprovante na proposta,
obtido através do endereço https://www.energystar.gov. Garantia: O Hardware deverá possuir
36 meses de Garantia na modalidade on-site , ou seja, o reparo deve ser executado por
técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Câmara Municipal de Carazinho
Sem nenhum ônus adicional, apresentar comprovação juntamente com a proposta de preços.
Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais técnicos dos equipamentos, com
especificações, caracteristicas e configurações em CD-ROM e manuais dos softwares ou
dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português ou Inglês; O fabricante do
equipamento deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 18001, para
garantia de confonnidade com as questões ambientais, qualidade segurança do bem-estar de
seus funcionários e investimentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da
EICC, http://www.eiccoalition.org/aboutlmembers
ou apresentar o Certificado da OHSAS 18001
válido. Sistema Operacional Microsoft@ Windows@ 10 Pro 64 Bits em Português, licenciado
em nome da adquirente, instalado e com mídia de reinstalação ou chave de acesso para
download; Padrões: O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverão ser do
mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM. Não será
aceito qualquer tipo de personalização como adesivos, impressões serigráficas ou outros. A
homogeneidade dos produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante;
O equipamento dever ser totalmente integrado em fábrica, não sendo aceita adição de
componentes a fim de atender o edital, apresentar comprovação para o processo juntamente
com a proposta.
2.2 LOTE 02
QUANTIDADE: 04 (QUATRO)
Microcomputador Desktop Intermediário 15.
Gabinete tipo SFF (Small Form Factor), suportando pelo menos 01 (um) disco rígido de 2,5 ou
3,5 podendo ser utilizado na posição vertical ou horizontal sem comprometer o perfeito
funcionamento dos componentes internos. Volume total não superior a 12.000cm3; possibilitar a
instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa especifica; possuir
dispositivo físico que gere alerta de abertura de gabinete ao agente de gerenciamento do
equipamento; possuir alto-falante interno ao gabinete. LEDs no painel frontal do gabinete com
combinação de sinais para diagnóstico de falhas de componentes de hardware como: processo
de pré-boot P.O.S.T (Power- on self-test), BIOS, processador, placa-mãe, memória RAM,
placa de video, disco rigido, USB e entrega de sistema operacional. Processador de 4 n' eos,
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sendo 4 núcleos fisicos e 4 núcleos lógicos, litografia de 14nm, 64 bits, c10ck de 3.4 Ghz, 6MB
de cache, suporte a memória DDR4 além de memória de video e memória cache integradas à
mesma forma de silicio do processador. Memória: DIMM DDR4, velocidade de 2400Mhz;
capacidade instalada de, no minimo, 08 (oito) GB (1x8GB). Expansível a pelo menos 16
(dezesseis) GB em no mini mo 02 (dois) slots DIMM. Sistema de Armazenamento: Interno ao
gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rigido padrão HDD 500 GB. Unidade de gravador
DVD/RW, interno ao gabinete. Velocidade de leitura e escrita de no mínimo 16x para CD-ROM
e 8x para OVO. Placa principal: 02 (dois) slots PCI sendo no minimo 01 (um) slot PCI Express
x16 e 01 (um) slot PCI Express. Ao final da configuração, no mínimo 01 (um) slot PCI Express
deverá estar livre. Suportar 01 (uma) porta serial; Suportar 01 (uma) porta PS/2; Possuir, ter no
minimo, 01 (uma) porta de vídeo padrão VGA (DB15), 02 (duas) portas padrão digital HDMI ou
Display Port compartilhada
ou dedicada suportar no minimo 02 (dois) monitores
simultaneamente. Deverá ser fornecido todos os cabos necessários para interligação. Deve
possuir 08 (oito) interfaces USB nativas sendo 04 (quatro) frontais e 04 (quatro) traseiras no
mínimo, não sendo aceito adaptações. No mínimo 02 (duas) portas deverão ser USB 3.0.
Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal). Chip de segurança
TPM 1.2. Interface de áudio com entrada frontal ou traseira para microfone e fone de ouvido ou
conector do tipo combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.
BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos
copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. A BIOS deve
possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação
customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de
propriedade e de serviço; A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de
administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido
conectado à placa-mãe, apresentar comprovação juntamente com a proposta; Controladora de
vídeo integrada na mesma forma de silicio e usufruindo da mesma inteligência do processador
de re-balanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme descrito
anteriormente na Seção "Processador"; O fabricante deverá possuir no seu portfólio, ofertas de
opções de placas de video com capacidade de até 2GB de memória dedicada no padrão PCle
x16 ou no padrão PCle 2.0 x8, para futuras necessidades de expansão. Teclado e Mouse:
Teclado USB, vetado o uso de adaptadores, ABNT2 de no mínimo 104 teclas. deverá
acompanhar descanso de mão removível, de livre comercialização no mercado. Mouse USB,
vetado o uso de adaptadores, ótico, com botão de rolagem. Deverá ser fornecido mousepad.
Fonte de alimentação 110/220V - bivolt automático com PFC ativo (80 plusplatinun )
comprovado através do catálogo oficial do fabricante, com potência suficiente para o pleno
funcionamento do equipamento e seus recursos. Deverá possuir no mínimo 92% de eficiência.
Monitor: Tipo LCD com iluminação em LED com no mínimo 21 polegadas e resolução
1920x1080.Contraste 1000: 1, Brilho de 250cd/m Ângulo de visão de 178 vertical e 178
horizontal. Conectividades: Possuir pelo menos 1 interface DP, 1 interface VGA. Base com
ajuste de Altura, ínclinação e rotação, original do mesmo fabricante do equipamento; Deverá ser
enviado cabo de sinal digital correspondente para conexão entre a unidade de processamento e
o monitor. Estar em conformidade com a norma Energy Star; Registrado no EPEA T (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) como categoria Gold comprovando que o monitor
atínge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; Todas
as características técnicas deverão ser comprovadas mediante consulta no site oficial
0
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fabricante ou mediante catálogo técnico. Sistema Operacional Microsoft@ Windows@ 10 Pro 64
Bits em Português, licenciado em nome da adquirente, instalado e com midia de reinstalação ou
chave de acesso para download; Documentação : A empresa deverá anexar á sua proposta
comercial o catálogo técnico do microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat
Gold (CPU), HCL Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais
atestados a fim de comprovar todas as caracteristicas técnicas solicitadas no termo. A proposta
deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU,Teclado,Mouse e Monitor) do equipamento
e caso seja incluso algum opcional a fim de atender as caracteristicas do processo deverá ser
comprovado através de declaração do fabricante especifica para este processo licitatório
indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. Garantia: o Equipamento deverá
possuir 36 meses de Garantia na modalidade on-site, ou seja, o reparo deve ser executado
por técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Cãmara Municipal de
Carazinho sem nenhum ônus adicional. Deverá ser apresentado documento comprovando esta
caracteristica juntamente com a proposta de preços indicando a garantia ofertada e assistência
técnica responsável pelos reparos; Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais
técnicos dos equipamentos, com especificações, caracteristicas e configurações em CD-ROM e
manuais dos softwares ou dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português
ou Inglês; Apresentar juntamente Com a proposta declaração do fabricante informando Part
Number do Equipamento ofertado e o modelo dos opcionais: Processador, memória, Disco
Rigido, Monitor, placa de video, tal exigência visa garantir que os componentes do equipamento
sejam Originais e Genuínos e disponham do período de garantia solicitado assinada pelo
representante legal com reconhecimento em cartório. O equipamento deve ser totalmente
integrado em fábrica, não sendo aceita adição de componentes a fim de atender o edital,
apresentar comprovação para o processo juntamente com a proposta.
2.3 As atividades dos serviços de garantia on-site deverão ser realizadas
diagnóstico remoto feito por telefone, devendo englobar:

in loco após

I - A remoção dos defeitos apresentados pelos equipamentos, materiais, drivers e outros
componentes que sejam disponibilizados pelo fabricante dos equipamentos;
11 - Solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de configuração e de utilização dos
equipamentos;
111 - A substituição de peças, ajustes nos equipamentos, reinstalação de drivers e outros
componentes de software disponibilizados pelo fabricante e outras correções necessárias. As
peças de reposição devem ser novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento;
2.3.1 Deverá também informar o site na internet do fabricante para suporte aos equipamentos
ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers tais como: disco rigido, interface de video,
interface de rede e outros.
2.3.2 A CÂMARA MUNICIPAL
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constitua motivo para interrupção de garantia dos equipamentos,
implique danos materiais aos equipamentos.
3.

desde que tal fato não

PRAZO DE ENTREGA

Prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data da assinatura do contrato.
4.

DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1 A despesa estimada para consecução do objeto é de R$ 92.488,00 (noventa e dois mil e
quatrocentos e oitenta e oito reais), sendo R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais)
referentes ao LOTE 01 e R$ 19.688,00 (dezenove mil e seiscentos e oitenta e oito reais)
referentes ao LOTE 02.
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ANEXO 11
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N°007/2018
Razão Social da Preponente:
Endereço (completo):
Insc. Municipal nO:
Ilnsc. Estadual nO:
CNPJ/MF nO:
E-mail:
Telefone:
IFax:
1.

OBJETO

Aquisição de 20 (vinte) computadores, incluindo garantia on-site pelo período de 36 (trinta e
seis) meses.
1.1 LOTE 01:
QUANTIDADE: 16 (DEZESSEIS)
MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 13
Processador de última geração instalado com quatro cores fisicos, Clock Real 2,7 Ghz e cache
de 6 MB. Processador deverá suportar memória DDR 4 2400 MT/s. Apresentar modelo na
proposta. Destacar na proposta Marca e Modelo do processador ofertado; Memória RAM
instalada de 4GB 2400 Mhz, DDR4 ou superior; deverá possuir no mínimo 02 slots; Disco
Rigido HDD de no mínimo 500GB; Placa-mãe com arquitetura ATX, Chipset Intel B250 ou
superior; BIOS implementada em memória flash, atualizável por software, compatível com boot
através de disco rígido, dispositivo ótico e adaptadores de rede Wake-up on LAN; Mínimo de 06
portas USB, localizadas 02 na parte frontal e 04 traseiras neste padrão. Duas Portas deverão
ser na versão 3.0. Placa de rede com conector RJ45 10/100/1000; A placa-mãe deverá ser do
mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de placas de livre
comercialização no mercado ou em regime de OEM; Bios do próprio fabricante do equipamento
ou este deverá possuir direitos Copyright; Gabinete formato reduzido com volume máximo de
1500 em', suporte do mesmo fabricante do equipamento para acoplar o equipamento ao
monitor com a função de ajuste de altura, rotação inclinação e giro. Possibilitar a instalação de
cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica; Alimentação através de
fonte com consumo máximo de 78W com no minimo com 87% de eficiência; Placa de video onboard, fornecido ou homologado pelo próprio fabricante do microcomputador, com 02 (duas)
portas padrão digital HDMI ou Display Porto Monitor LED de 21,5 Polegadas com as seguintes
características mínimas: Resolução 1920x1080 a 60Hz; Tempo de Resposta 8 Ms, Pixel Pitch
de no máximo 0.3, portas no mínimo, 01 DPe e 01 VGA, ângulo de visão de 160/170 graus.
Deverá possuir furação Vesa. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador,
não sendo aceito o emprego de monitores de livre comercialização no mercado ou em regime
de OEM. O Monitor de Vídeo deve possuir certificações Energy Star ou superior e Epeat.
Deverá ser entregue cabo de energia e de conexão digital. Teclado brasileiro padrão ABNT2
com teclas e caracteres da Iingua portuguesa; Minimo de 104 teclas, com teclas de função no
mínimo de F1 a F12 e bloco numérico; Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, ScroU Lock e
Pause/Break e LEDs indicadores Caps Lock, Num Lock e ScroU Lock; deverá acompan ar
descanso de mão removivel, de livre comercialização no mercado, Interface USB 2.0. Te do
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deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de teclados
de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. Mouse óptico ou laser com tecla
de rolagem (botão para scroll); Resolução por hardware de 1000 dpi (mínimo); Interface USB
2.0; Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de mouse
de livre comercialização
no mercado ou em regime de OEM. Compatibilidade
do
microcomputador
efetivamente
proposto com os sistemas operacionais Windows 10
Professional (comprovar através do HCL- Hardware Compatibility List da Microsoft).
Documentação: A empresa deverá anexar á sua proposta comercial o catálogo técnico do
microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat Gold (CPU e Monitor), HCL
Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais atestados a fim de
comprovar todas as características técnicas solicitadas no termo de referência. A proposta
deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU, Teclado, Mouse e Monitor) do
equipamento e caso seja incluso algum opcional a fim de atender as caracteristicas do
processo deverá ser comprovado através de declaração do fabricante especifica para este
processo licitatório indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. O equipamento
(CPU) deve possuir certificação ENERGY STAR ou superior. Anexar comprovante na proposta,
obtido através do endereço htlps://www.energystar.gov. Garantia: O Hardware deverá possuir
36 meses de Garantia na modalidade on-site , ou seja, o reparo deve ser executado por
técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Câmara Municipal de Carazinho
Sem nenhum ônus adicional, apresentar comprovação juntamente com a proposta de preços.
Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais técnicos dos equipamentos, com
especificações, caracteristicas e configurações em CD-ROM e manuais dos softwares ou
dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português ou Inglês; O fabricante do
equipamento deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 18001, para
garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade segurança do bem-estar de
seus funcionários e investimentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da
EICC, htlp://www.eiccoalition.org/about/members
ou apresentar o Certificado da OHSAS 18001
válido. Sistema Operacional Microsoft@ Windows@ 10 Pro 64 Bits em Português, licenciado
em nome da adquirente, instalado e com midia de reinstalação ou chave de acesso para
download; Padrões: O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverão ser do
mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM. Não será
aceito qualquer tipo de personalização como adesivos, impressões serigráficas ou outros. A
homogeneidade dos produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante;
O equipamento dever ser totalmente integrado em fábrica, não sendo aceita adição de
componentes a fim de atender o edital, apresentar comprovação para o processo juntamente
com a proposta.
1.2 LOTE 02
QUANTIDADE: 04 (QUATRO)
Microcomputador Desktop Intermediário 15.
Gabinete tipo SFF (Small Form Factor), suportando pelo menos 01 (um) disco rígido de 2,5 ou
3,5 podendo ser utilizado na posição vertical ou horizontal sem comprometer o perfeito
funcionamento dos componentes internos. Volume total não superior a 12.000cm3; possíbilitar a
instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica; possuir
dispositivo físico que gere alerta de abertura de gabinete ao agente de gerenciamento do
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combinação de sinais para diagnóstico de falhas de componentes de hardware como: processo
de pré-boot P.O.S.T (Power- on self-test), BIOS, processador, placa-mãe, memória RAM,
placa de vídeo, disco rígido, USB e entrega de sistema operacional. Processador de 4 núcleos,
sendo 4 núcleos fisicos e 4 núcleos lógicos, litografia de 14nm, 64 bits, c10ck de 3.4 Ghz, 6MB
de cache, suporte a memória DDR4 além de memória de vídeo e memória cache integradas á
mesma forma de silício do processador. Memóría: DIMM DDR4, velocidade de 2400Mhz;
capacidade instalada de, no mínimo, 08 (oito) GB (1x8GB). Expansível a pelo menos 16
(dezesseis) GB em no minimo 02 (dois) slots DIMM. Sistema de Armazenamento: Interno ao
gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rigido padrão HDD 500 GB. Unidade de gravador
DVD/RW, interno ao gabinete. Velocidade de leitura e escrita de no mínimo 16x para CD-ROM
e 8x para DVD. Placa principal: 02 (dois) slots PCI sendo no mínimo 01 (um) slot PCI Express
x16 e 01 (um) slot PCI Express. Ao final da configuração, no mínimo 01 (um) slot PCI Express
deverá estar livre. Suportar 01 (uma) porta serial; Suportar 01 (uma) porta PS/2; Possuir, ter no
mínimo, 01 (uma) porta de vídeo padrão VGA (DB15), 02 (duas) portas padrão digital HDMI ou
Display Port compartilhada
ou dedicada suportar no mínimo 02 (dois) monitores
simultaneamente. Deverá ser fornecido todos os cabos necessáríos para interligação. Deve
possuir 08 (oito) interfaces USB nativas sendo 04 (quatro) frontais e 04 (quatro) traseiras no
minimo, não sendo aceito adaptações. No mínimo 02 (duas) portas deverão ser USB 3.0.
Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal). Chip de segurança
TPM 1.2. Interface de áudio com entrada frontal ou traseira para microfone e fone de ouvído ou
conector do tipo combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.
BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida peío mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos
copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. A BIOS deve
possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação
customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de
propriedade e de serviço; A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de
administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido
conectado á placa-mãe, apresentar comprovação juntamente com a proposta; Controladora de
vídeo integrada na mesma forma de silício e usufruindo da mesma inteligência do processador
de re-balanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme descrito
anteriormente na Seção "Processador"; O fabricante deverá possuir no seu portfólio, ofertas de
opções de placas de video com capacidade de até 2GB de memória dedícada no padrão PCle
x16 ou no padrão PCle 2.0 x8, para futuras necessidades de expansão. Teclado e Mouse:
Teclado USB, vetado o uso de adaptadores, ABNT2 de no mínimo 104 teclas. deverá
acompanhar descanso de mão removivel, de livre comercialização no mercado. Mouse USB,
vetado o uso de adaptadores, ótíco, com botão de rolagem. Deverá ser fornecido mousepad.
Fonte de alimentação 110/220V - bivolt automático com PFC ativo (80 plusplatinun )
comprovado através do catálogo oficial do fabrícante, com potência suficiente para o pleno
funcionamento do equipamento e seus recursos. Deverá possuir no mínimo 92% de eficiência.
Monitor: Tipo LCD com iluminação em LED com no mínimo 21 polegadas e resolução
1920x1080.Contraste 1000: 1, Brílho de 250cd/m2, Ângulo de visão de 178' vertical e 178'
horizontal. Conectividades: Possuir pelo menos 1 interface DP, 1 interface VGA. Base com
ajuste de Altura, inclinação e rotação, original do mesmo fabricante do equipamento; Deverá ser
enviado cabo de sinal digital correspondente para conexão entre a unidade de processamento e
o monitor. Estar em conformidade com a norma Energy Star; Registrado no EPEA T (Ele nic
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Product Environmental Assessment Tool) como categoria Gold comprovando que o monitor
atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; Todas
as caracteristicas técnicas deverão ser comprovadas mediante consulta no site oficial do
fabricante ou mediante catálogo técnico. Sistema Operacional Microsoft@ Windows@ 10 Pro 64
Bits em Português, licenciado em nome da adquirente, instalado e com mídia de reinstalação ou
chave de acesso para download; Documentação : A empresa deverá anexar à sua proposta
comercial o catálogo técnico do microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat
Gold (CPU), HCL Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais
atestados a fím de comprovar todas as características técnicas solicitadas no termo. A proposta
deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU,Teclado,Mouse e Monítor) do equipamento
e caso seja incluso algum opcional a fim de atender as caracteristicas do processo deverá ser
comprovado através de declaração do fabricante especifica para este processo licitatório
indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. Garantia: o Equipamento deverá
possuir 36 meses de Garantia na modalidade on-site, ou seja, o reparo deve ser executado
por técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Câmara Municipal de
Carazinho sem nenhum ônus adicional. Deverá ser apresentado documento comprovando esta
característica juntamente com a proposta de preços indicando a garantia ofertada e assistência
técnica responsável pelos reparos; Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais
técnicos dos equipamentos, com especificações, características e configurações em CD-ROM e
manuais dos softwares ou dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português
ou Inglês; Apresentar juntamente Com a proposta declaração do fabricante informando Part
Number do Equipamento ofertado e o modelo dos opcionais: Processador, memória, Disco
Rígido, Monitor, placa de video, tal exigência visa garantir que os componentes do equipamento
sejam Originais e Genuínos e disponham do periodo de garantia solicitado assinada pelo
representante legal com reconhecimento em cartório. O equipamento deve ser totalmente
integrado em fábrica, não sendo aceita adição de componentes a fim de atender o edital,
apresentar comprovação para o processo juntamente com a proposta.
2.

VALORES

Valor total (LOTE 01): R$ por algarismos (por extenso)
Valor total (LOTE 02): R$ por algarismos (por extenso)
3.

DEMAIS CONDiÇÕES

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os
das Leis nO10.520, de 2002, e nO8.666, de 1993, com as alterações posteriores e as cláusulas
e condições constantes deste Edital e seus anexos.
Propomos à Câmara Municipal executar o objeto desta licitação obedecendo às estipulações
constantes no correspondente Pregão e asseverando que observaremos, integralmente, as
normas existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação.
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.
Local e data.
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(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO 111
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial n. 007/2018
Processo Administrativo
n. 020/2018

Através

o(a)
Sr.(a)
de Identidade nO
____________
e CPF nO
, a participar da
licitação instaurada pela Câmara Municipal de Carazinho/RS, na modalidade de Pregão
Presencial, sob o n° 004/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
plenos
poderes
para
se
pronunciar
em
nome
da
empresa
___________________
" CNPJ nO
,
bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

____

, __

do

presente,

de

credenciamos
portador(a) da Cédula

de 2018.

(assinatura do dirigente da empresa)
(nome do dirigente da empresa)

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto detenninem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licita tório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação exigida no
item 3 e seus subitens do Edital.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial n. 007/2018
Processo Administrativo n. 020/2018
________________
(Razão Social da Empresa), estabelecida
na
(endereço completo), inscrita
no CNPJ/CEI
sob n°.
neste ato representada
por
_______________
,
inscrito
no
CPF
sob
o
nO.
__________
" na qualidade de representante/sócio/procurador,
no uso de suas
atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo Iicitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação,
Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar com a
Administração Pública.
Por ser verdade assina a presente.
____

,'__

de

de 2018.

(Razão Social da Empresa)
(nome do responsável/procurador)
(cargo do responsável/procurador)
(n°. do documento de identidade)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR
Pregão Presencial n. 007/2018
Processo Administrativo n. 020/2018

DECLARACÃO

____________
, inscrito no CNPJ n°.
, por
intermédio de seu representante legal, Sr(a)
" portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nO.
e
do
CPF
nO.
____________
., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 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,

_____

, __

de

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
de 2018.

(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial n. 007/2018
Processo Administrativo n. 020/2018

CNPJ/MF sob o número
presente data é considerada:
(
) MICROEMPRESA,
de dezembro de 2006.

(nome da empresa), sediada
na
(endereço
completo)
inscrita
no
" DECLARA, sob as penas da lei, que na

conforme o inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar nO123, de 14

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso 11, do artigo 3°, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de
2006.

_____

, __

de

de 2018.

CONTADOR DA EMPRESA
(nOde Registro no órgão Competente - CRC)

(assinatura do Representante Legal)
(nome Completo do Representante Legal)
(Carimbo da Empresa)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial n. 007/2018
Processo Administrativo n. 020/2018

______________
(Razão Social da Empresa), estabelecida
na
(endereço completo), inscrita
no CNPJ/CEI
sob n°.
neste ato representada
por
_______________
,
inscrito
no
CPF
sob
o
nO.
_____
___
__,
na qualidade de representante/sócio/procurador,
no uso de suas
atribuições legais, vem: DECLARAR, para os fins de direito, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

____

, __

de ______de

2018.

(Razão Social da Empresa)
(nome do responsável/procurador)
(cargo do responsável/procurador)
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° __
/2018
(aquisição de computadores)
Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO e XXX, para aquisição de computadores,
incluida garantia on-site

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com personalidade judiciária, inscrita no
CNPJ sob n' 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, n°. 799, em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, presente por seu Presidente, senhor vereador XXX,
denominada CONTRATANTE; e, de outro lado, XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob
o nO XXXXXXXXXXXXXX,
com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO.
XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade de
XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida XXXXXXXXXX, nOXXXXXXX, neste ato representada pelo seu
sócio proprietário, Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do RG XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o
nO XXXXXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital nO
007/2018, do Pregão Presencial n. 007/2018 e do Processo Administrativo 020/2018, têm, entre
si, justo e acertado o presente contrato, que se regerá, sem prejuízo de outras disposições
legais, pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Aquisição de __
seis) meses.

computadores, incluindo garantia on-site pelo período de 36 (trinta e

CLÁUSULA 11- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1 Processador de última geração instalado com quatro cores físicos, Clock Real 2,7 Ghz e
cache de 6 MB. Processador deverá suportar memória DOR 4 2400 MT/s. Apresentar modelo
na proposta. Destacar na proposta Marca e Modelo do processador ofertado; Memória RAM
instalada de 4GB 2400 Mhz, DDR4 ou superior; deverá possuir no mínimo 02 slots; Disco
Rígido HDD de no minimo 500GB; Placa-mãe com arquitetura ATX, Chipset Intel B250 ou
superior; BIOS implementada em memória flash, atualizável por software, compatível com boot
através de disco rígido, díspositivo ótico e adaptadores de rede Wake-up on LAN; Mínimo de 06
portas USB, localizadas 02 na parte frontal e 04 traseiras neste padrão. Duas Portas deverão
ser na versão 3.0. Placa de rede com conector RJ45 10/100/1000; A placa-mãe deverá ser do
mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de placas de livre
comercialização no mercado ou em regime de OEM; Bios do próprio fabricante do equipamento
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1500 cm', suporte do mesmo fabricante do equipamento para acoplar o equipamento ao
monitor com a função de ajuste de altura,rotação inclinação e giro. Possibilitar a instalação de
cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica; Alimentação através de
fonte com consumo máximo de 78W com no minimo com 87% de eficiência; Placa de vídeo onboard, fornecido ou homologado pelo próprio fabricante do microcomputador, com 02 (duas)
portas padrão digital HDMI ou Display Porto Monitor LED de 21,5 Polegadas com as seguintes
características minimas: Resolução 1920x1080 a 60Hz; Tempo de Resposta 8 Ms, Pixel Pitch
de no máximo 0.3, portas no mlnimo, 01 DPe e 01 VGA, ângulo de visão de 160/170 graus.
Deverá possuir furação Vesa. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do mícrocomputador,
não sendo aceito o emprego de monitores de livre comercialização no mercado ou em regime
de OEM. O Monitor de Vídeo deve possuir certificações Energy Star ou superior e Epeat.
Deverá ser entregue cabo de energia e de conexão digital. Teclado brasileiro padrão ABNT2
com teclas e caracteres da língua portuguesa; Mínimo de 104 teclas, com teclas de função no
mínimo de F1 a F12 e bloco numérico; Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e
Pause/Break e LEDs indicadores Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; deverá acompanhar
descanso de mão removível, de livre comercialização no mercado, Interface USB 2.0. Teclado
deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de teclados
de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. Mouse óptico ou laser com tecla
de rolagem (botão para scroll); Resolução por hardware de 1000 dpi (mínimo); Interface USB
2.0; Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de mouse
de livre comercialização
no mercado ou em regime de OEM. Compatibilidade
do
microcomputador
efetivamente proposto com os sistemas operacionais Windows 10
Professional (comprovar através do HCL- Hardware Compatibility List da Microsoft).
Documentação: A empresa deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico do
microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat Gold (CPU e Monitor), HCL
Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais atestados a fim de
comprovar todas as características técnicas solicitadas no termo de referência. A proposta
deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU, Teclado, Mouse e Monitor) do
equípamento e caso seja íncluso algum opcional a fim de atender as caracterlsticas do
processo deverá ser comprovado através de declaração do fabricante específica para este
processo licitatório indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. O equipamento
(CPU) deve possuir certificação ENERGY STAR ou superior. Anexar comprovante na proposta,
obtido através do endereço htlps:llwww.energystargov.
Garantia: O Hardware deverá possuir
36 meses de Garantia na modalidade on-site , ou seja, o reparo deve ser executado por
técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Câmara Municipal de Carazinho
Sem nenhum ônus adicional, apresentar comprovação juntamente com a proposta de preços.
Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais técnicos dos equipamentos, com
especificações, características e configurações em CD-ROM e manuais dos softwares ou
dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português ou Inglês; O fabricante do
equipamento deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 18001, para
garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade segurança do bem-estar de
seus funcionários e investímentos ambientais. O fabricante deverá estar relacionado no site da
EICC, htlp:llwww.eiccoalition.org/aboutlmembers
ou apresentar o Certificado da OHSAS 18001
válido. Sistema Operacional Microsoft@ Wlndows@ 10 Pro 64 Bits em Português, licenciado
em nome da adquirente, instalado e com mídia de reinstalação ou chave de acesso p a
download; Padrões: O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverão se ao
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mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM. Não será
aceito qualquer tipo de personalização como adesivos, impressões serigráficas ou outros. A
homogeneidade dos produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante;
O equipamento dever ser totalmente integrado em fábrica, não sendo aceita adição de
componentes a fim de atender o edital, apresentar comprovação para o processo juntamente
com a proposta.
2.2 Gabinete tipo SFF (Small Form Factor), suportando pelo menos 01 (um) disco rigido de 2,5
ou 3,5 podendo ser utilizado na posição vertical ou horizontal sem comprometer o perfeito
funcionamento dos componentes internos. Volume total não superior a 12.000cm3; possibilitar a
instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica; possuir
dispositivo físico que gere alerta de abertura de gabinete ao agente de gerenciamento do
equipamento; possuir alto-falante interno ao gabinete. LEDs no painel frontal do gabinete com
combinação de sinais para diagnóstico de falhas de componentes de hardware como: processo
de pré-boot P.O.S.T (Power- on self-test), BIOS, processador, placa-mãe, memória RAM,
placa de vídeo, disco rígido, USB e entrega de sistema operacional. Processador de 4 núcleos,
sendo 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock de 3.4 Ghz, 6MB
de cache, suporte a memória DDR4 além de memória de vídeo e memória cache integradas á
mesma forma de silício do processador. Memória: DIMM DDR4, velocidade de 2400Mhz;
capacidade instalada de, no minimo, 08 (oito) GB (1x8GB). Expansível a pelo menos 16
(dezesseis) GB em no minimo 02 (dois) slots DIMM. Sistema de Armazenamento: Interno ao
gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão HDD 500 GB. Unidade de gravador
DVD/RW, interno ao gabinete. Velocidade de leitura e escrita de no mínimo 16x para CD-ROM
e 8x para DVD. Placa principal: 02 (dois) slots PCI sendo no mínimo 01 (um) slot PCI Express
x16 e 01 (um) slot PCI Express. Ao final da configuração, no mínimo 01 (um) slot PCI Express
deverá estar livre. Suportar 01 (uma) porta serial; Suportar 01 (uma) porta PS/2; Possuir, ter no
mínimo, 01 (uma) porta de video padrão VGA (DB15), 02 (duas) portas padrão digital HDMI ou
Display Port compartilhada
ou dedicada suportar no mínimo 02 (dois) monitores
simultaneamente. Deverá ser fornecido todos os cabos necessários para interligação. Deve
possuir 08 (oito) interfaces USB nativas sendo 04 (quatro) frontais e 04 (quatro) traseiras no
minimo, não sendo aceito adaptações. No mínimo 02 (duas) portas deverão ser USB 3.0.
Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal). Chip de segurança
TPM 1.2. Interface de áudio com entrada frontal ou traseira para microfone e fone de ouvido ou
conector do tipo combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.
BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos
copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. A BIOS deve
possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação
customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de
propriedade e de serviço; A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de
administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido
conectado à placa-mãe, apresentar comprovação juntamente com a proposta; Controladora de
video integrada na mesma forma de silício e usufruindo da mesma inteligência do processador
de re-balanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme descrito
anteriormente na Seção "Processador"; O fabricante deverá possuir no seu portfólio, ofertas d
opções de placas de vídeo com capacidade de até 2GB de memória dedicada no padrão P e
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x16 ou no padrão PCle 2.0 x8, para futuras necessidades de expansão. Teclado e Mouse:
Teclado USB, vetado o uso de adaptadores, ABNT2 de no minimo 104 teclas. deverá
acompanhar descanso de mão removivel, de livre comercialização no mercado. Mouse USB,
vetado o uso de adaptadores, ótico, com botão de rolagem. Deverá ser fornecido mousepad.
Fonte de alimentação 110/220V - bivolt automático com PFC ativo (80 plusplatinun )
comprovado através do catálogo oficial do fabricante, com potência suficiente para o pleno
funcionamento do equipamento e seus recursos. Deverá possuir no mínimo 92% de eficiência.
Monitor: Tipo LCD com iluminação em LED com no mínimo 21 polegadas e resolução
1920x1080.Contraste 1000: 1, Brilho de 250cd/m', Ângulo de visão de 178 vertical e 178
horizontal. Conectividades: Possuir pelo menos 1 interface DP, 1 interface VGA. Base com
ajuste de Altura, inclinação e rotação, original do mesmo fabricante do equipamento; Deverá ser
enviado cabo de sinal digital correspondente para conexão entre a unidade de processamento e
o monitor. Estar em conformidade com a norma Energy Star; Registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) como categoria Gold comprovando que o monitor
atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; Todas
as características técnicas deverão ser comprovadas mediante consulta no site oficial do
fabricante ou mediante catálogo técnico. Sistema Operacional Microsoft@ Windows@ 10 Pro 64
Bits em Português, licenciado em nome da adquirente, instalado e com mídia de reinstalação ou
chave de acesso para download; Documentação : A empresa deverá anexar á sua proposta
comercial o catálogo técnico do microcomputador e do monitor ofertados, certificações Epeat
Gold (CPU), HCL Microsoft para o Sistema Operacional e equipamento propostos e demais
atestados a fim de comprovar todas as caracteristicas técnicas solicitadas no termo. A proposta
deverá destacar Marca, Modelo e PartNumber (CPU,Teclado,Mouse e Monitor) do equipamento
e caso seja incluso algum opcional a fim de atender as características do processo deverá ser
comprovado através de declaração do fabricante especifica para este processo licitatório
indicando o equipamento ofertado e opcionais ofertados. Garantia: o Equipamento deverá
possuir 36 meses de Garantia na modalidade on-site, ou seja, o reparo deve ser executado
por técnicos do fabricante do equipamento nas dependências da Câmara Municipal de
Carazinho sem nenhum õnus adicional. Deverá ser apresentado documento comprovando esta
característica juntamente com a proposta de preços indicando a garantia ofertada e assistência
técnica responsável pelos reparos; Deverão ser fornecidos no momento da entrega: Manuais
técnicos dos equipamentos, com especificações, características e configurações em CD-ROM e
manuais dos softwares ou dispositivos extras instalados no equipamento, em idioma Português
ou Inglês; Apresentar juntamente Com a proposta declaraçâo do fabricante informando Part
Number do Equipamento ofertado e o modelo dos opcionais: Processador, memória, Disco
Rígido, Monitor, placa de video, tal exigência visa garantir que os componentes do equipamento
sejam Originais e Genuínos e disponham do periodo de garantia solicitado assinada pelo
representante legal com reconhecimento em cartório. O equipamento deve ser totalmente
integrado em fábrica, não sendo aceita adição de componentes a fim de atender o edital,
apresentar comprovação para o processo juntamente com a proposta.
0

0

2.3 As atividades dos serviços de garantia on-site deverão ser realizadas in loco após
diagnóstico remoto feito por telefone, devendo englobar:
I - A remoção dos defeitos apresentados

pelos equipamentos,

materiais, drivers e
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11- Solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de configuração e de utilização dos
equipamentos;
111- A substituição de peças, ajustes nos equipamentos, reinstalação de drivers e outros
componentes de software disponibilizados pelo fabricante e outras correções necessárias. As
peças de reposição devem ser novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

2.3.1 Deverá também informar o site na internet do fabricante para suporte aos equipamentos
ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers tais como: disco rígido, interface de vídeo,
interface de rede e outros.

2.3.2 A CÂMARA MUNICIPAL reserva o direito de conectar ou instalar equipamentos de
hardware e software de outros fabricantes ou fornecedores nos equipamentos, sem que isso
constitua motivo para interrupção de garantia dos equipamentos, desde que tal fato não
implique danos materiais aos equipamentos.
CLÁUSULA 111- DAS CONDiÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
DEFINITIVO

PROVISÓRIO E

3.1 O objeto deverá ser entregue no setor de informática situado na própria sede da Câmara
Municipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura deste contrato.
3.2 O aceite provisório deverá ocorrer no momento da entrega dos equipamentos no setor de
informática da Câmara Municipal e o aceite definitivo deverá ocorrer durante os 10 (dez) dias
úteis seguintes contados da data da entrega.
3.3 O aceite provisório e definitivo será de responsabilidade do servidor Ahmad Issa Rahman.
CLÁUSULA IV - DA VIGÊNCIA
4.1
A vigência deste contrato será de um mês em relação à entrega dos equipamentos e de
36 (trinta e seis) meses em relação à garantia on-site.
CLÁUSULA V - DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1 O valor total ajustado é de R$
(
), referente a todo o objeto
deste contrato, além de todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e demais despesas com
terceiros, que, eventualmente, incidam sobre a operação.
5.2 O valor não poderá ser revisto.
5.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias do aceite definitivo, me
apresentação da nota fiscal/fatura por parte da CONTRATADA.
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5.4 A nota fiscallfatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
5.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro indice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
CLÁUSULA VI - DA RESCISÃO
6.1 O contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela CÂMARA MUNICIPAL,
nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da lei Federal n. 8.666/93, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer indenização e sem embargo da imposição das penalidades que se
mostrarem cabíveis em processo administrativo regular.
CLÁUSULA VII - DAS SANÇÕES
7.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções constantes na lei Federal n. 8.666/93 e à multa
de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação, nos seguintes casos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cometer fraude fiscal;
apresentar documento falso;
fizer declaração falsa;
comportar-se de modo inidôneo;
não assinar o contrato no prazo estabelecido;
deixar de entregar a documentação exigida no certame;
não mantiver a proposta.

7.2 Consideram-se comportamentos inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 e 97 da lei Federal n. 8.666/93.
7.3 Em caso de atraso no prazo de entrega do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa
equivalente a 1% (um por cento) do valor unitário do equipamento em atraso, por dia útil, por
equipamento, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do equipamento, quando o Tribunal
poderá adotar medidas administrativas para a rescisão do contrato por inexecução parcial do
objeto, caso tenha havido a entrega de parte dos equipamentos.
7.4 Em caso de não cumprimento dos prazos de execução do serviço de garantia, a
CONTRATADA fica sujeita à multa equivalente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor
unitário do equipamento defeituoso, por dia útil de atraso, por ocorrência, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor de cada equipamento defeituoso.
7.5 No caso de inexecução parcial do objeto, poderá ser aplicada à CONTRATADA
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total dos equipamentos não entregues. ~.
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7.6 No caso de inexecução total do objeto, quando a CONTRATADA deixar de entregar a
totalidade dos equipamentos, poderá ser aplicada á CONTRATADA multa equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor total do contrato.
7.7 Sempre que possivel, as multas deverão ser cobradas mediante compensação financeira
dos créditos que a CONTRATADA tiver a receber.
7.8 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.
7.9 Nenhum pagamento será efetuado pela CÂMARA MUNICIPAL enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
7.10 Contra os atos de aplicação das penalidades previstas nesta cláusula também cabem
recursos a serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do ato,
observando, no que couber, as regras do item 10 do presente Edital.
CLÁUSULA VIII - DA VINCULAÇÃO
8.1 O presente termo de contrato está vinculação ao pregão presencial nO 007/2018, ao
processo administrativo nO020/2018, ao instrumento convocatório n° 007/2018 e seus anexos e
à proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.
8.2 Na hipótese de divergência entre o instrumento convocatório e este termo de contrato,
prevalecerão as disposições contidas naquele.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA
9.1 A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigida prestação de garantia não superior a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, atualizada nas mesmas condições deste.
9.2 Exigida a prestação de garantia, competirá à CONTRATADA a opção por uma das
modalidades constantes nos incisos 1,11 e 111 do 91° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.
9.3 A exigência de garantia poderá ocorrer antes ou durante a execução do contrato.
CLÁUSULA X - DAS RESPONSABILIDADES
10.1 São obrigações da CONTRATADA, além daquelas referentes às especificações técnicas:
I - Manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação durante o período de vigência do contrato;
11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contra

ção;
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111- Reportar à CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidade
que possa comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da
CÂMARA MUNICIPAL;
IV - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com a CÂMARA MUNICIPAL;
V - Não subcontratar a execução do objeto deste contrato, sem prévia anuência da CÂMARA
MUNICIPAL;
10.2 São obrigações da CONTRATANTE:
I - efetuar o pagamento no prazo estipulado no presente contrato;
11- atestar os serviços e designar fiscal para o contrato;
111
- recusar o objeto/serviço que não estiver de acordo com as especificações;
IV - solicitar o reparo, a troca e/ou a revisão do objeto/serviço que apresentar vícios, defeitos ou
incorreções ou que não estiver de acordo com o objeto;

v -

prestar as informações
CONTRATADA;

e os esclarecimentos

VI - comunicar à CONTRATADA
deste contrato.

que venham

a ser solicitados

pela

qualquer anormalidade observada na execução do objeto

CLÁUSULA XI - DO ACOMPANHAMENTO

E FISCALIZAÇÃO

11.1 A execução será acompanhada e fiscalizada por profissional
CONTRATANTE, mediante portaria, cujas atribuições básicas são:

designado

pela

a)
solicitar á CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços;
b)

efetuar o ateste das notas fiscais/faturas em até 05 dias úteis do seu recebimento;

c)

conferir a regularidade das certidões fiscais e demais documentos;

d)

acompanhar e exigir com rigor o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

CLAUSULA XII- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da pr
licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:
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Órgão 01: Câmara Municipal
Unidade 01: Câmara Municipal
Projeto Atividade: 010310001.2005 Manutençâo Geral da Câmara
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
13.1 Aplica-se a este termo de contrato as disposições constantes na Lei Federal n.
10.520/2002 e na Lei Federal n. 8.666/1993, sem prejuízo das demais normas de direito
público.
13.2 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes
legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste contrato e
representar de forma efetíva seus interesses.
13.3 Fica designado como fiscal do contrato o servidor XXXXX, inscrito no CPF n. XXXX.
CLÁUSULA XIV - DO FORO
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de contrato, fica eleito, desde já, o Foro da Comarca de Carazinho, com renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de contrato, em
02 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Carazinho, XX de XXXX de XXXX.
XXXX
Presidente
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome completo:
CPF:
Assinatura:

---------------------------------------

Nome completo:
CPF:
-----------------

-----------------------------------------

Assinatura:

Visto Consultoria Jurídica.
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