
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

 

EDITAL ADAPTADO AOS 

PROCEDIMENTOS DO NOVO DECRETO 

DE PREGÃO ELETRÔNICO: DECRETO 

Nº 10.024/2019. 

 

 

 

 

 

REFORÇAMOS QUE TODOS OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A 

PROPOSTA COMERCIAL (ANEXO II) DO 

EDITAL DEVEM SER INSERIDOS NO 

SISTEMA ANTES DA SESSÃO DE DISPUTA, 

CONFORME ITEM 5 DESTE EDITAL, SOB 

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 04/2020 

DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

12/11/2020 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00h 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 09:10h 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Plataforma de licitações licitar digital – www.licitardigital.com.br 

PROCESSO 189/2020 

SRP? 

☐Sim 

☒Não 

Exclusiva ME/EPP? 

☒ Sim 

☐ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☒Sim   ☐Não 

Item 03, 05 e 15 

 

VALOR TOTAL: 

R$ 1.040.592,18 

Vistoria? 

☐Obrigatória 

☐Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐ Sim 

☒ Não 

Modo de disputa: ☐ ABERTO E FECHADO   ☒ ABERTO 

Tipo de Licitação: Menor preço por item 

Pedidos de esclarecimentos 

Diretamente pela plataforma de 

licitações – 

www.licitardigital.com.br  

Impugnações  

Diretamente pela plataforma de licitações – 

www.licitardigital.com.br 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, através da Secretaria Municipal de Administração Pública, 

por solicitação da Secretaria Municipal de Administração Pública torna público que fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM. O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, Lei 

Complementar Federal 123 de 14.12.2006 e suas alterações, Decreto Municipal n° 1711 de 2014, 

Decreto Municipal n° 2975/15  os Decretos Federais nº 10.024 de 20/09/2019, n.º 7.892 de 

23.01.2013, nº 8.250 de 23/05/2014, 8.538 de 06/10/2015, e aos com aplicação subsidiária da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

1 - DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos de informática para 

atendimento das demandas das Secretarias Municipais, conforme especificações do presente 

termo de edital. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. A presente licitação será de concorrência restrita às microempresas - ME, empresas de 

pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-

calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 

3° da Lei Complementar n° 123 de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados), 

exceto para os itens 03, 05 e 15, cuja participação será de ampla concorrência.  

2.2 - Poderão participar deste Pregão empresas que: 

2.2.1 - Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, devidamente 

comprovada através do objeto do contrato social da empresa; 

2.2.2- Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 

2.2.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 

DOCUMENTAÇÃO.  
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2.3 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.3.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.3.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação; ou, 

2.3.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no país, que seja especializada no objeto desta licitação e que  atenderem a todas 

as exigências deste Edital e seus Anexos e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão 

provedor do Sistema, através do site: www.licitardigital.com.br  

2.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

2.4. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

2.5. O Licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores 

e condições do referido lance, e caso este lance seja escolhido pelo comprador, será reputado 

perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

2.6. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio 

da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 

santa Bárbara MG, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.   

3.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital.  

3.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 

“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 

SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
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* Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 

cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posterior. 

* Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

* Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos 

documentos apresentados. 

* Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal/88. 

* Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93. 

5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DOS PROCEDIMENTOS 

4.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração Municipal, denominado 

Pregoeiro, Portaria Nº 011/2020, de 28 de abril de 2020,  mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações constantes na página eletrônica do  

Site da licitar digital www.licitardigital.com.br; 

4.1.1. Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horários 

definidos no preâmbulo deste edital. 

4.2. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio de Sistema Eletrônico. 

4.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo com firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

4.4. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

exigências do Edital. 

4.5. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o 

pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na 

data e horários definidos no edital. 

4.6. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor por item de acordo com o 

especificado no Anexo I. 

4.7. O Pregoeiro via sistema eletrônico dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 

neste Edital, com divulgação da melhor proposta para cada item. 

4.8. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 

propostas. 

4.8.1. No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, vale os valores obtidos 

na etapa de propostas. 

4.9.  Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, com 

intervalo mínimo de R$ 0,50 exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo o proponente 

imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 

4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, 

com o máximo de duas casas após a vírgula, observando o horário fixado e as regras de 
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aceitação dos mesmos. 

4.11. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente registrado no sistema. 

4.11.1. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. 

A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo 

da exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo 

pregoeiro. 

4.12.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

4.13.  Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo 

real, do valor do menor lance registrado VEDADO A IDENTIFICAÇÃO DO SEU DETENTOR. 

4.13.1. A identificação do participante durante o certame implicara em desclassificação, assim 

como a comunicação em qualquer forma com o pregoeiro. 

4.14. A etapa de lances da sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 

4.14.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários, 

4.14.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente, facultando ao pregoeiro admitir o reinicio da etapa de envio de lances; 

4.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

4.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

4.17. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

4.18. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente 

vencedora. 

4.19. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente 

vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 

ordem de classificação, segundo o critério de menor preço por item, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

4.20. Para os itens 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 do edital, após 

encerrada a fase de lances e ordenadas as propostas pelo critério do menor preço, será 

aplicada a regra de prioridade de contratação de microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Santa Bárbara – 

MG, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, na forma do art. 14 do 

Decreto Municipal n°. 2975/2015. 

4.21. Havendo proposta que se enquadre no disposto neste item, ou seja, apresentada por 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte sediadas neste 

Município em valor até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, haverá prioridade 

para contratação. 



 

 

 

 

 

 

 

4.22. Encerrada a fase de aplicação da regra de prioridade de contratação prevista neste item, as 

propostas serão ordenadas pelo critério de menor preço unitário, iniciando-se a ordem de 

classificação pelas propostas apresentadas por microempreendedores individuais, microempresas 

e empresas de pequeno porte beneficiadas com a regra de prioridade (art.14 do Decreto Municipal 

n°. 2975/2015). 

4.23. Para o item 03, 05 e 15 será assegurada como critério de desempate quando for o 

caso, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

procedendo-se na forma do art. 45, inciso I da Lei Complementar 123/06, ou seja, ocorrendo 

o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

4.24. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.25. A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e anexos. 

4.26. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, do 

proponente. Se não aceitável, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, prosseguindo-se 

o certame. 

4.27. Em sendo Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ao incluir suas propostas no 

sistema, declarar, que as mesmas se enquadram nessa categoria. 

4.27.1.  A não informação implicará na desistência da microempresa ou empresa de pequeno 

porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar n°123/06 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

4.27.2. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n°123/06 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

4.27.3. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.27.4. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

4.27.5.  As microempresas e empresas de pequeno porte com lances no limite de até 5% (cinco 

por cento) superior a menor proposta poderão apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, após o encerramento da disputa do item, no prazo máximo de 

5 (cinco) minutos, contados da convocação do pregoeiro. 

4.27.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.   

4.27.7. Na hipótese da não contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

4.28. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de 

lances. 

4.29. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a Licitante detentora da melhor oferta 

deverá no prazo máximo de até 03 (horas) horas, encaminhar a proposta reajustada e quaisquer 



 

 

 

 

 

 

 

documentos complementares solicitados pelo pregoeiro, deste edital, através da plataforma 

www.licitardigital.com.br Caso haja alguma dificuldade no envio deve solicitar outro meio de 

envio através do e-mail www.licitardigital.com.br  

 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1. Valor unitário e total do lote e seus itens; 

5.1.2. Marca dos produtos ofertados. 

5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

5.7. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 

plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

5.8. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 

juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará 

em desclassificação. 

 

6 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

6.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pes-

soa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, 

devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específi-

co dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no 

prazo de 02 (dois) dias úteis.  

6.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data 

para a realização do Certame.   

6.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o propo-

nente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 

Certame. 

 

 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

7.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº10.520 de 17 de julho de 2002, devendo o 

licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio 

do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de 

lances. 
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7.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

7.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro 

disporá do prazo de três (3) dias uteis para a apresentação das razões do recurso, devendo ser 

lançado na plataforma do www.licitardigital.com.br, que será disponibilizado a todos os 

participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual 

número de dias. 

7.3.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro no licitante vencedor. 

7.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

7.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

7.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 

os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

7.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante 

que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades 

que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 

8.1.  Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

8.2. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão 

das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante declaração 

expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como 

condição necessária para adjudicação do objeto. 

8.3. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, 

está sujeito à desclassificação do item proposto. 

 

9 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

9.1. Para fins de habilitação e posteriormente ter o item adjudicado e homologado, a licitante 

vencedora deverá apresentar, os documentos abaixo discriminados: 

9.2. Os documentos deverão ser anexados através da plataforma www.licitardigital.com.br. 

9.3. Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração.   

9.1.1 - DA HABILITAÇÃO FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante; 

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 

9.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto, contrato social e alterações em vigor ou contrato consolidado, 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa expedida pelo distribuído da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de no 

máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a realização da sessão pública do Pregão; OU 

b. A empresa licitante, submetida a processo de recuperação judicial, deverá comprovar sua 

capacidade econômico-financeira para assumir o contrato e, neste aspecto, apresentar certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique encontrar-se apta, econômica e 

financeiramente, para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n. º 8.666/93. 

                               

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que 

não houver recurso. 

10.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 

ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, 

quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

11 – DA ENTREGA DO OBJETO 

11.1. O fornecimento será efetuado de forma integral, com prazo de entrega não superior a 10 
dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
11.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Rua Cristiane Geo. Maia nº 
95 – Bairro: Centro, Município de Santa Bárbara/MG, no horário das 07:30 horas às 16:30 horas 
de segunda feira á sexta feira onde uma Comissão irá receber, fiscalizar e aprovar os materiais 
entregues e terá poderes para recusar aqueles que estiverem fora das especificações contidas 
neste processo, sem nenhum ônus para o Município. 
11.3. O faturamento deverá ocorrer após receber a Ordem de Fornecimento fornecida pelo setor 
de Compras e Licitações. 
11.4 Não serão aceitas as notas fiscais que forem faturadas em desconformidade com a Ordem 
de Fornecimento. 
11.5 Não serão recepcionadas mercadorias em quantidade inferior à Ordem de Fornecimento. 
 

12 – DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela Promitente Fornecedora 

em sua proposta, no prazo de 30 dias corridos da data do recebimento definitivo, com base na (s) 

Nota (s) fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo Promitente Comprador. 

12.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal da ata de 

registro de preços. 

12.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 

apresentarem incorreções serão devolvidos à Promitente Fornecedora e o prazo para o 

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados 

válidos pelo Promitente Comprador. 

12.2. Sobre o valor devido à Promitente Fornecedora, a Administração efetuará as retenções 

tributárias cabíveis.  

12.3. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 



 

 

 

 

 

 

 

legislação municipal aplicável. 

12.4. É vedado à Promitente Fornecedora transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes 

da ata de registro de preços. 

12.5. Poderá ser feito o reequilíbrio, econômico financeiro da ata de registro de preços se a época 

da entrega houver aumento considerável ou redução dos preços de mercado a ser  

Entregue. Tal alteração deverá estar devidamente comprovada e será precedida de parecer 

jurídico. 

 

13 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

13.1. Havendo alteração nos preços dos materiais cotados, os preços registrados poderão ser 

atualizados, de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o Art. 65, II, da Lei 

Federal nº8.666/93 de 21.06.1993. 

13.2. O fornecedor do Registro de Preços deverá solicitar a atualização dos preços vigentes 

formalmente ao Município de Santa Bárbara, acompanhado de documentos que comprovem a 

procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas ou 

componentes (anteriores e próximos à data de apresentação da proposta, e posteriores ao 

registro) ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Município. 

13.3. Independentemente da solicitação de que trata o item 14.1 e 14.2, a Administração poderá, 

na vigência do registro, solicitar a redução  de preços registrados, garantindo a prévia defesa do 

beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada 

ou quando as alterações conjunturais provocarem  a redução dos preços praticados no mercado 

nacional e/ou internacional, sendo que  o novo preço fixado  será válido a partir  da publicação da  

Ata, devidamente comunicada aos interessados. 

13.4. O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado e deverá manter a 

diferença de percentual apurada entre o preço de custo e o preço originalmente constante na 

proposta, bem como, o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços. 

13.5. O pedido de atualização dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços junto 

aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem 

classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

 

14 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

 

15 – DAS SANSÕES 

15.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorren-

tes do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 

10520/02 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal n. º 3546/2018. 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara - MG revogá-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara MG poderá, ainda, prorrogar, 

a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

16.2. O proponente e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação A falsidade de qualquer documento 



 

 

 

 

 

 

 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicara a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou 

do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 

16.3. E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importara no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta. 

16.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação 

16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado. 

16.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

16.9. A participação do proponente nesta Licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

16.10. Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução desta ata de registro de preços. 

16.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

16.12. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de telefone e e-mail. 

16.13. A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 

delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao 

beneficiário do registro, em igualdade de condições. 

16.14.  A Licitante, compromete-se a manter durante a vigência da presente Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a sua 

habilitação 

16.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

17 – DA RELAÇÃO DE ANEXOS 

17.1 - São anexos deste edital:  

Anexo I - Termo de referência; 

Anexo II - Modelo da Proposta Comercial.  

Anexo III - Especificação detalhada do computador modelo II  

 

Santa Bárbara, 22 de outubro de 2020 

 

 

 

               Márcia Izabel de Souza Costa                                       Davi Soares de Oliveira 

Secretária Municipal De Administração Pública             Procuradoria Geral do Município  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1- OBJETO 
Aquisição de equipamentos de informática para atendimento das demandas das Secretarias 
Municipais, conforme especificações do presente termo de edital.  
 
2- DESCRIÇÃO DETALHADA 
 

Item Cód Und.Med Qtd Descrição 

1 14121 Und 21 

PROJETOR 
- Dimensoes: aproximadamente 302 x 82 x 237 mm; 
- Seguranca: Trava Kensington, Trava de seguranca; 
- Temperatura de uso: 5C a 35C; 
- Sistema de projecao: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 
- Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; 
- LCD Screen: 0,55 polegadas (D7); 
- Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de 
Polissilicio; - Numero de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3; 
- Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3300 
lumens; 
- Brilho em branco - Saida de luz branca: 3300 
lumens; 
- Razao de aspecto: 4:3; 
- Resolucao nativa: SVGA; 
- Tipo de lampada: 210 W UHE; 
- Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 
horas (Normal); 
- Correcao de Keystone: Horizontal: -30 +30 / 
Vertical: -30 +30; 
- Razao de contraste: Ate 15,000:1; 
- Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores; 
- Alto-falante: 2 W Mono; 
- Ruido do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB 
(Baixo Brilho); 
- Entrada de computador: x 1 D-sub15; 
- HDMI: x 1, Vdeo RCA: x 1; 
- USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / modulo 
wireless, atualizacao de Firmware); 
- USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualizacao 
de Firmware); 
- Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, 
Vermelho x 1); 
- Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V 
AC +/- 10%. 
- Frequencia nominal: 50/60 Hz; 
- Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, 
Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W. 

2 17186 Und 1 

NOTEBOOK 
6¦ geracao Intel core i3-6006U Dual Core 2.0 GhZ 
Windows 7 ou Windows 10 Pelo Menos 4gb DDR3 1600 
MhZ Disco Rigido pelo menos 500 GB Tela 15,6" 1 
rede Ethernet 10/100RJ45 1HDMI Leitor de Carto SD 
Wireless 802.11 bgn Wireless 802.11 ac Dual Bond 
2.4ghz e 5ghz. 



 

 

 

 

 

 

 

3 

21968 Und 314 

TABLET 
TABLETS 
- Processador: Snapdragon 429 Quad-Core 2GHz ou 
superior; 
- Armazenamento: 32GB ou superior; 
- Tela: 8.0"; 
- Tipo de tela: LCDTFT ou superior; 
- Resolucao: 1280 x 800 (WUXGA) ou superior; 
- Android: 9 Pie ou mais atual; 
- Memoria Ram: 2GB ou superior; 
- Bateria: 5.100mAh mAh ou superior; 
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz; - Bluetooth: versao 4.2 ou 
superior; 
- Wi-Fi Direct: Sim; 
- Auriculares: 3.5mm Stereo; 
- Dimensao (AxLxP, mm): aproximadamente 210.0 x 
124.4 x 8.0; 
- Garantia Minima: 12 meses; 
- Carregador: Bivolt; 
- Garantia: 12 meses 

27657 Und 314 

CASE PROTETORA PARA TABLET 
Case compativel com Tablet 
- Dimensoes aproximadas: (AxLxP, mm) 210.0 x 124.4 
x 8.0; 
- Material da capa: Couro sintetico com fecho 
magnetico; 
- Caracteristicas: Capa frontal dobra e oferece 
apoio na horizontal; 
- Recortes: Acesso a todas as funcoes: camera, 
botoes, carregador e saida de som. 

4 22754 Und 1 

COMPUTADOR COMPLETO 1 
COMPUTADOR COMPLETO1 
Computador completo processador Intel Core i5 9400 
2,9GHz; Memoria Ram 16Gb memria DDR4 2666MHz, 
Fonte: Gougar VTC500 500W 80 Plus White; HD 
Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, Placa 
Mae MSI H310M, ou equivalente que suporte todas as 
peas. Entrada para CD/DVD e pen drive. Sistema 
operacional Windows 10, mnimo de 1 ano garantia. 

5 27255 Und 32 
COMPUTADOR COMPLETO 2 - conforme especificação deta-
lhada do anexo III do edital 

6 22756 Und 8 

COMPUTADOR COMPLETO 3 
COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE 
I5 9400 
2,9 GHZ; PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1050; 
MEMORIA RAM 16 GB MEMORIA DDR4 2666 MHZ, FONTE: 
GOUGAR VTC500 500W 80 PLUS WHITE; HD SEAGATE 
BARRACUDA 1 TB, SATA III, 7200RPM, 120 GB SSD, 
PLACA MAR MSI H310M, OU EQUIVALENTE QUE SUPOR-
TE 
TODAS AS PECAS. ENTRADA PARA CD/DVD E PENDRIVE. 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, MINIMO DE 1 ANO 
DE 
GARANTIA. ADAPTADOR DE BLUETOOTH 



 

 

 

 

 

 

 

7 23895 Und 5 

TELEFONE S/ FIO 
TELEFONE S/ FIO 
TELEFONE SEM FIO: com alcance de 100 a 200 
metros,aproximadamente fora da 
base.Caractersticas: 
* discagem rpida para ate 10 nmeros 
* 2 teclas de discagem direta 
* 7 tipo de toque 
* 5 opes de volume de toque e de udio 
* autoatendimento 
* modo repouso automtico ao colocar o fone na base 
* funes flash, rediscar e mudo 
*bateria com durao de ate 9 horas em uso ou 96 
horas em repouso. 
*tecla Page para localizador do fone 

8 24405 Und 1 

MOCHILA EQPTO.FOT.PROFISSIONAL 
Mochila para camera profissional com compartimento 
para notebook de no minimo 15"; 
Divisoes internas para acomodar equipamentos e 
acessorios fotograficos; 
Revestimento interno extra acolchoado com divisorias removi-
veis ajustaveis; 
Encaixe externo lateral para transporte de tripe; 
Bolsos laterais e bolsos internos; 
Alcas de ombro e alcas de mao para transporte; 
Fabricada em material impermeavel; 
Cor: preta. 

9 27328 Und 4 

BATERIA CANON LP - E6N 
Tipo: Bateria de ions de Litio recarregavel 
Tensao nominal:7,2 V CC 
Capacidade Nominal: 1865 mAh 
Temperatura de operacao:0-40C 
Dimensoes: 38,4x21x 56,8 mm 
Peso: aprox. 80 g 
(Compativel com cameras Canon 7D e 7D MARK IIm 
existentes no setor). 

10 27329 Und 3 

BAT.P/O DRONE DJI MAVIRC AIR F 
Marca: DJI 
Capacidade: 2375mAh 
Voltagem: 11,55V 
Tipo de Bateria: Litio-Polimero(LiPo-3S) 
Consumo: 27,43Wh 
Peso liquido: 140g 
Temperatura de carregamento: 5§ a 40§C 
Potencia maxima de carregamento: 60W 
Duracao: ate 21 minutos 
(Compativel com DRONE DJI MAVIC AIR FLayer ja 
existente no setor). 

11 27330 Und 2 
CARTAO DE MEMORIA SDXC 
Cartao de memoria SDXC 64GB 

12 27357 Und 1 

BATERY GRIP CAMERA CANON 
Compativel com camera Canon 7D MarkII; 
Controle e estabilidade na posicao vertical; 
Capacidade para ate 2 baterias canon LP-E6 e 6 
pilhas AA; 
Vem com 2 cartuchos removiveis; 
Disparador vertical para melhor manuseio; 
Aumenta o tempo de duracao de trabalho; (Compativel com 
camera Canon 7D Mark II ja existente no setor). 



 

 

 

 

 

 

 

13 27363 Und 1 CARREGADOR DE BATERIA CANON 
Carregador original para bateria Canon LP - E6N 

14 27364 Und 1 

LENTE CANON EF 70-200MM 
Lente zoom telefoto de alto desempenho da serie L 
Construcao:8 elementos em 15 grupos 
Sistema de focagem interna com motor USM 
Abertura maxima constante de f/2.8 
Quatro elementos de lente UD 
Focagem minima de 1,5 m 
Resistente a agua e ao po 
Abertura de oito laminas 
(Compativel com cameras Canon 7D e 7D MARK II ja 
existentes no setor). 

15 27656 Und 112 

NOTEBOOK I5 
NOTEBOOK I5 
Processador: Intel CoreT i5-8265U (1.6 GHz ate 3.9 
GHz, cache de 6MB, quad-core, 8¦ geracao) 
equivalente ou superior. 
Sistema operacional: Windows 10 Pro Single 
Language, de 64 bits - em Portugues (Brasil) 
Placa de video: Placa de video integrada Intel UHD 
Graphics 620 com memoria grafica compartilhada 
Memoria: 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Expansivel 
ate 16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 
Armazenamento: HD de 1TB (5400RPM) SATA 2.5" 
Tela: HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e 
retroiluminacao por LED 
Teclado: Teclado padrao - em Portugues (padrao 
ABNT2) 
Wireless: 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1 
Bateria principal: Bateria de 3 celulas e 42 Wh 
(integrada) 
Placa de video: Placa de video dedicada NVIDIA 
GeForce , equivalente ou superior. 
MX150 com 2GB de GDDR5 
Carregador original 

16 27658 Und 11 

CARRINHO DE CARGA DE TABLETS 
Funcao de armazenar, carregar baterias e 
transportar com seguranca no minimo 36 tablets; 
- Acomodar tablets de dimensoes de ate 
280x265x21mm considerando capa e conectores; 
- Portas com fechadura tipo Cremona; 
- Rodizios emborrachados que proporcionam um 
transporte mais suave; 
- Confeccionado em aco com 1,2mm de espessura 
minima; 
- Compartimento chaveado, duas reguas de tomadas 
para alimentacao das fontes; 
- Led indicador de ligado em sua carenagem; 
- A porta de acesso as fontes de alimentacao e 
disjuntor deve possuir furos circulares para 
circulacao de ar e ventilacao do ambiente interno 
dos compartimentos; 
- Capacidade para fornecer alimentacao eletrica 
127 VAC; 
- DG - Disjuntor Geral - para protecao contra 
sobrecarga de correntes eletricas; 
- DR - Disjuntor Diferencial - protecao contra 
choques 
Garantia Minima: 12 meses. 



 

 

 

 

 

 

 

17 27770 Und 1 

MONITOR DE LED 21,5" 
Monitor - Tamanho da tela (Polegadas): 21,5" 
- Tipo: LED 
- Formato: 21,5" Widescreen 
- Contraste (Dinmico): 20.000.000:1 
- Tempo de Resposta: 5ms (GTG) 
- Brilho: 200 cd/m 
- Resoluo: 1920 x 1080 @ 60 Hz (full HD) 
- Pixel pitch: 0,248 mm 
- Suporte de cores: maior que 16 M 
- ngulo de Viso: H:90 / V:65 
- Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating 
(3H) 
- Furao para Suporte de Parede: Vesa (75 x75 mm) 
- Alimentao: Externa (adaptador) 
- Consumo de Energia Normal: 20W (Tpico) 
- Conector de entrada: D-Sub (RGB) 
- Tratamento da tela: anti-reflexivo 

18 27771 Und 1 

RELOGIO DE LED DIGITAL 
RELOGIO DE LED DIGITAL 
Relgio De Parede Led Digital 
Marca a hora/minutos/segundos, dia do ms/ms/ano, dia da 
semana em portugs (PT-BR), temperatura (opcional). 
Formato da Hora: 12/24h 
Cor dos Leds: Vermelho 
Cor do relgio: Preto 
Tenso da fonte: 110v / 220v (Bivolt) 
Dimenses mnimas: Largura: 36 cm x Altura: 15 cm x 
Profundidade: 3 cm 
Fcil visualizao distncia 
Botes para controle e acesso do equipamento; 
Sistema eletrnico de Quartz, no atrasa nem adianta. Sem per-
da de memria quando acabar a energia. 
Incluso manual de instrues. 
A pilha ou bateria 

 
 
3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
Conforme justificativas apresentadas pelas secretarias municipais anexadas nos autos do 
processo. 
 
4- FORMA, PRAZO E LOCAL: 
4.1. O fornecimento será efetuado de forma integral, com prazo de entrega não superior a 10 dias 
úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Rua Cristiane Geo. Maia nº 
95 – Bairro: Centro, Município de Santa Bárbara/MG, no horário das 07:30 horas às 16:30 horas 
de segunda feira á sexta feira onde uma Comissão irá receber, fiscalizar e aprovar os materiais 
entregues e terá poderes para recusar aqueles que estiverem fora das especificações contidas 
neste processo, sem nenhum ônus para o Município. 
4.3. O faturamento deverá ocorrer após receber a Ordem de Fornecimento fornecida pelo setor de 
Compras e Licitações. 
4.4 Não serão aceitas as notas fiscais que forem faturadas em desconformidade com a Ordem de 
Fornecimento. 
4.5 Não serão recepcionadas mercadorias em quantidade inferior à Ordem de Fornecimento. 
 
5- CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
5.1. Os bens serão recebidos: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 



 

 

 

 

 

 

 

especificações constantes do Edital e da proposta. 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do recebimento 
provisório. 
5.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações contidas neste Termo de Referência e na proposta. 
5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do promitente 
fornecedor pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do instrumento oriundo desse 
certame. 
 
6 - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
6.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como responsáveis: 
 
6.1.1. GESTOR DO CONTRATO: 
Nome: Márcia Izabel de Souza Costa 
Cargo: Secretária Municipal de 
Administração Pública 
E-mail: 
adm.fazenda@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: (31) 3832-1500 
 
6.1.2. FISCAL DO CONTRATO:  
Nome: Eveline Aparecida Perdigão  
Cargo: Assessora de Governança 
Email: 
assessoriaespecial@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 4946  
 
Nome: Samara Lins Ramos 
Cargo:Chefe de Gabinete 
Email: gabinete@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 1066 
 
Nome: Maria Letícia B. Fernandes 
Cargo: Gerente de Divisão 
Email: governo@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 
 
Nome: Ligia Rodrigues Alves 
Cargo:Coordenador de Processos e Serviços 
Email: 
executivo.smds@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone:31 3832 1170 
 
Nome: Gabriel Magalhães Menezes Camilo 
Cargo: Coordenador de Processos e 
Serviços 
Email: 
administracao@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 1500 
 

Nome: Márcio Arcanjo Brandão 
Cargo: Gerente de Divisão 
Email: 
cpd_educacao@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 1109 
 
Nome: Rodrigo Henrique de Almeida 
Cargo: Gerente de Divisão 
Email: 
cpd_educacao@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 1109 
 
Nome: Luzinete Martins Figueiredo 
Cargo: Escriturário 
Email: adm_obras@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 1734 
 
Nome: Maria das Dores Dias 
Cargo: Gerente de Divisão 
Email: mariadiaseng@gmail.com 
Telefone: 31 3832 2458 
 
Nome: Alison Vigiani do Nascimento  
Cargo: Gerente de Divisão 
Email: cpd_saude@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: 31 3832 1645 
 
Nome: Thalita Regina Araújo de Assis 
Cargo: Turismóloga 
Email: turismoeculturasb@gmail.com 
Telefone: 31 3832 1616 

mailto:assessoriaespecial@santabarbara.mg.gov.br
mailto:gabinete@santabarbara.mg.gov.br
mailto:governo@santabarbara.mg.gov.br
mailto:executivo.smds@santabarbara.mg.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com 
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, 
verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações 
orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e 
possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de 
reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.  
6.3.Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado  exercer a verificação concreta do objeto, 
devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto 
respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o 
relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, etc.  
6.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
6.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993. 
 
7 - GARANTIA DOS PRODUTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
7.1. DA GARANTIA: 
7.1.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima estabelecida nas 
especificações técnicas de cada produto constante deste Termo de Referência, ou, pelo prazo 
fornecido pelo fabricante, se superior, conforme modelo Termo de Garantia anexo a este Termo de 
Referência. 
7.1.2. O início do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo dos produtos. 
7.1.3. As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 
7.1.3.1. Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários; 
7.1.3.2. Rompimento indevido do lacre de garantia dos produtos. 
7.1.4. A movimentação dos produtos entre unidades da Contratante efetuado com recursos 
próprios NÃO exclui a garantia. 
7.1.4.1 É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas. 
7.1.5. Aplicam-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as cláusulas estabelecidas no 
Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.070 de 11 de setembro de 1990. 
7.1.6. A Contratada será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e 
sem ônus para a Contratante, a substituição dos produtos objetos deste Termo de Referência, 
quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações 
exigidas. 
7.1.7. A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 5 dias 
corridos, contados da comunicação realizada pela Contratante. 
 
7.2. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
7.2.1. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva, de 
acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, cujo prazo não poderá ser 
inferior a 12 (doze meses), com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condições de 
uso, conforme disposição a seguir: 
7.2.1.1. Na ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização total ou parcial dos produtos, 
durante o período de garantia e assistência técnica, a Contratada será notificada pelo Centro de 
Distribuição para solução dos problemas apresentados; 
7.2.1.2. A retirada e a devolução dos produtos no Centro de Distribuição do Município, localizado a 



 

 

 

 

 

 

 

rua Cristiane Geo. Maia nº 95 – Bairro: Centro, Município de Santa Bárbara/MG será 
providenciada pela Contratada, mediante notificação formalizada pelo Centro de Distribuição. 
7.2.2. Uma vez disponibilizados os produtos para prestação do serviço de garantia e assistência 
técnica, a Contratada terá o prazo de 10 dias para correção dos defeitos apresentados, cujo lapso 
temporal começará a contar a partir da abertura do chamado. 
7.2.3. A correspondência eletrônica (e-mail) também será considerada instrumento para 
cumprimento das rotinas de abertura de chamado previstas nesta cláusula. 
7.2.4. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de 
Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990. 
7.2.5. Entende-se por manutenção corretiva, aquela destinada a remover os defeitos de 
fabricação apresentados nos equipamentos, compreendendo substituições de peças, ajustes, 
reparos e correções necessárias. 
 
8 - DOCUMENTAÇÃO: 
8.1. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, a ser 
definido pela Diretoria de Compras e Licitação. 
 
9 - OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 
9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia; 
9.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990); 
9.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 7 dias, 
o produto com avarias ou defeitos; 
9.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
licitação; 
9.1.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
9.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
9.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
9.1.10 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pelo Contratado, seus empregados ou prepostos, ao 
Contratante ou a terceiros. 
9.1.11 O reconhecimento dos direitos Promitente Comprador em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 
9.1.12 Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto 
fornecido, bem como o seu transporte até o local determinado para sua entrega. 
 
9.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
9.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 



 

 

 

 

 

 

 

e recebimento definitivos;  
9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
9.2.5. Efetuar o pagamento no até o 30º (trigésimo) dia útil seguinte ao recebimento definitivo da 
nota fiscal do fornecimento.  
9.2.6 Modificar unilateralmente o instrumento oriundo desse certame para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do Contratado; 
9.2.7 Rescindir unilateralmente o instrumento unindo desse certame nos casos especificados no 
inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
9.2.8 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
9.2.9 Acompanhar e fiscalizar todas as atividades do Promitente Fornecedor pertinentes ao objeto 
a ser celebrado. 
9.2.10 Rejeitar o bem que não atenda aos requisitos constantes das especificações do Termo de 
Referência 
9.2.11 Aplicar as penalidades, quando cabível. 
 
10 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: 
10.1. Menor preço por item 
 
11 - SANÇÕES APLICÁVEIS: 
11.1- O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas 
decorrentes do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 
7º da Lei 10520/02 ao Promitente Fornecedor, nos termos do Decreto Municipal n.º 3546/2018. 
 
12 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
12.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela contratada em sua 
proposta, em até os 15(quinze) dias, do mês subsequente à apresentação dos serviços para Micro 
Pequena Empresa e 30 (trinta) dias para Empresa de Grande porte, mediante apresentação de 
Nota Fiscal da Contratada, conferida e aceita pela secretaria requisitante, acompanhada dos 
pedidos correspondentes ao número total de serviços. 
12.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do contrato. 
12.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 
apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada e o prazo para o pagamento passará a 
correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos pelo Contratante. 
12.1.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da Contratada, sob pena de 
não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação da Contratada. 
12.1.4. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá apresentar, junto a 
nota fiscal de produtos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade 
trabalhista; 
12.2. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções tributárias 
cabíveis.  
12.3. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
legislação municipal aplicável. 
12.4. É vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 
 

13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias para o exercício de 2020: 

 

02.01.04.131.0016.1016 4490 52 Ficha  33 

02.01.04.131.0016.2047 3390 30 Ficha  40 



 

 

 

 

 

 

 

02.04.01.04.122.0052.1072 4490 52 Ficha  49 

02.04.03.27.812.0054.1078 4490 52 Ficha  75 

02.04.04.04.122.0055.1079 4490 52 Ficha  89 

02.05.03.08.244.0024.1039 4490 52 Ficha  179 

02.06.04.122.0015.1094 4490 52 Ficha  210 

02.06.04.122.0015.2200 3390 30 Ficha  216 

02.07.01.12.361.0008.1008 4490 52 Ficha  303 

02.07.01.12.361.0008.2028 3390 30 Ficha  320 

02.07.02.12.361.0008.1121 4490 52 Ficha  343 

02.07.03.12.361.0008.1011 4490 52 Ficha  363 

02.08.04.122.0036.1042 4490 52 Ficha  397 

02.09.04.122.0030.1017 4490 52 Ficha  458 

02.09.19.573.0048.1116 4490 52 Ficha  519 

02.10.01.10.122.0057.1087 4490 52 Ficha  538 

02.11.02.13.391.0045.1059 4490 52 Ficha  688 

02.12.04.124.0062.1119 4490 52 Ficha  734 

 

 

14 – PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS 

14.1 Os preços máximos que a administração se propõe a pagar pela presente licitação serão os 

seguintes: 

 

Item Cód Und.Med Qtd Descrição  Valor Unit.   Valor Total  



 

 

 

 

 

 

 

1 14121 Und 21 

PROJETOR 
- Dimensoes: aproximadamente 302 x 82 x 237 
mm; 
- Seguranca: Trava Kensington, Trava de segu-
ranca; 
- Temperatura de uso: 5C a 35C; 
- Sistema de projecao: Tecnologia 3LCD de 3 
chips; 
- Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; 
- LCD Screen: 0,55 polegadas (D7); 
- Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de 
Polissilicio; - Numero de pixel: 480.000 pixels 
(800 x 600) x 3; 
- Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3300 
lumens; 
- Brilho em branco - Saida de luz branca: 3300 
lumens; 
- Razao de aspecto: 4:3; 
- Resolucao nativa: SVGA; 
- Tipo de lampada: 210 W UHE; 
- Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO) / 
6.000 horas (Normal); 
- Correcao de Keystone: Horizontal: -30 +30 / 
Vertical: -30 +30; 
- Razao de contraste: Ate 15,000:1; 
- Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores; 
- Alto-falante: 2 W Mono; 
- Ruido do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB 
(Baixo Brilho); 
- Entrada de computador: x 1 D-sub15; 
- HDMI: x 1, Vdeo RCA: x 1; 
- USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / mo-
dulo wireless, atualizacao de Firmware); 
- USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualiza-
ção de Firmware); 
- Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, 
Vermelho x 1); 
- Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 
VAC +/- 10%. 
- Frequencia nominal: 50/60 Hz; 
- Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 
211W, 
Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W. 

 R$      2.276,14   R$           47.798,94  

2 17186 Und 1 

NOTEBOOK 
6¦ geracao Intel core i3-6006U Dual Core 2.0 
GhZ 
Windows 7 ou Windows 10 Pelo Menos 4gb 
DDR3 1600 MhZ Disco Rigido pelo menos 500 
GB Tela 15,6" 1 
rede Ethernet 10/100RJ45 1HDMI Leitor de 
Carto SD 
Wireless 802.11 bgn Wireless 802.11 ac Dual 
Bond 2.4ghz e 5ghz. 

 R$      2.159,63   R$             2.159,63  



 

 

 

 

 

 

 

3 

21968 Und 314 

TABLET 
TABLETS 
- Processador: Snapdragon 429 Quad-Core 
2GHz ou 
superior; 
- Armazenamento: 32GB ou superior; 
- Tela: 8.0"; 
- Tipo de tela: LCDTFT ou superior; 
- Resolucao: 1280 x 800 (WUXGA) ou superior; 
- Android: 9 Pie ou mais atual; 
- Memoria Ram: 2GB ou superior; 
- Bateria: 5.100mAh mAh ou superior; 
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz; - Bluetooth: 
versao 4.2 ou superior; 
- Wi-Fi Direct: Sim; 
- Auriculares: 3.5mm Stereo; 
- Dimensao (AxLxP, mm): aproximadamente 
210.0 x 
124.4 x 8.0; 
- Garantia Minima: 12 meses; 
- Carregador: Bivolt; 
- Garantia: 12 meses 

 R$         975,26  

 R$         316.741,22  

27657 Und 314 

CASE PROTETORA PARA TABLET 
Case compativel com Tablet 
- Dimensoes aproximadas: (AxLxP, mm) 210.0 x 
124.4 x 8.0; 
- Material da capa: Couro sintetico com fecho 
magnetico; 
- Caracteristicas: Capa frontal dobra e oferece 
apoio na horizontal; 
- Recortes: Acesso a todas as funcoes: camera, 
botoes, carregador e saida de som. 

 R$           33,47  

4 22754 Und 1 

COMPUTADOR COMPLETO 1 
COMPUTADOR COMPLETO1 
Computador completo processador Intel Core i5 
9400 2,9GHz; Memoria Ram 16Gb memria 
DDR4 2666MHz, 
Fonte: Gougar VTC500 500W 80 Plus White; 
HD Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, 
Placa Mae MSI H310M, ou equivalente que 
suporte todas as pecas. Entrada para CD/DVD 
e pen drive. Sistema operacional Windows 10, 
mnimo de 1 ano garantia. 

 R$      4.206,28   R$             4.206,28  

5 27255 Und 32 
COMPUTADOR COMPLETO 2 - conforme 
especificação detalhada do anexo III do edital 

 R$      3.603,09   R$         115.298,88  

6 22756 Und 8 

COMPUTADOR COMPLETO 3 
COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 
INTEL CORE I5 9400 
2,9 GHZ; PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE 
GTX 1050; 
MEMORIA RAM 16 GB MEMORIA DDR4 2666 
MHZ, FONTE: 
GOUGAR VTC500 500W 80 PLUS WHITE; HD 
SEAGATE 
BARRACUDA 1 TB, SATA III, 7200RPM, 120 
GB SSD, 
PLACA MAR MSI H310M, OU EQUIVALENTE 
QUE SUPORTE 
TODAS AS PECAS. ENTRADA PARA CD/DVD 
E PENDRIVE. 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, MI-
NIMO DE 1 ANO DE 
GARANTIA. ADAPTADOR DE BLUETOOTH 

 R$      5.802,61   R$           46.420,88  



 

 

 

 

 

 

 

7 23895 Und 5 

TELEFONE S/ FIO 
TELEFONE S/ FIO 
TELEFONE SEM FIO: com alcance de 100 a 
200 
metros,aproximadamente fora da 
base.Caractersticas: 
* discagem rpida para ate 10 nmeros 
* 2 teclas de discagem direta 
* 7 tipo de toque 
* 5 opes de volume de toque e de udio 
* autoatendimento 
* modo repouso automtico ao colocar o fone na 
base 
* funes flash, rediscar e mudo 
*bateria com durao de ate 9 horas em uso ou 96 
horas em repouso. 
*tecla Page para localizador do fone 

 R$         139,97   R$               699,85  

8 24405 Und 1 

MOCHILA EQPTO.FOT.PROFISSIONAL 
Mochila para camera profissional com compar-
timento para notebook de no minimo 15"; 
Divisoes internas para acomodar equipamentos 
e acessorios fotograficos; 
Revestimento interno extra acolchoado com 
divisorias removiveis ajustaveis; 
Encaixe externo lateral para transporte de tripe; 
Bolsos laterais e bolsos internos; 
Alcas de ombro e alcas de mao para transporte; 
Fabricada em material impermeavel; 
Cor: preta. 

 R$         251,68   R$               251,68  

9 27328 Und 4 

BATERIA CANON LP - E6N 
Tipo: Bateria de ions de Litio recarregavel 
Tensao nominal:7,2 V CC 
Capacidade Nominal: 1865 mAh 
Temperatura de operacao:0-40C 
Dimensoes: 38,4x21x 56,8 mm 
Peso: aprox. 80 g 
(Compativel com cameras Canon 7D e 7D 
MARK IIm 
existentes no setor). 

 R$         168,76   R$               675,04  

10 27329 Und 3 

BAT.P/O DRONE DJI MAVIRC AIR F 
Marca: DJI 
Capacidade: 2375mAh 
Voltagem: 11,55V 
Tipo de Bateria: Litio-Polimero(LiPo-3S) 
Consumo: 27,43Wh 
Peso liquido: 140g 
Temperatura de carregamento: 5§ a 40§C 
Potencia maxima de carregamento: 60W 
Duracao: ate 21 minutos 
(Compativel com DRONE DJI MAVIC AIR FLa-
yer já existente no setor). 

 R$       660,46   R$          1.981,38  

11 27330 Und 2 
CARTAO DE MEMORIA SDXC 
Cartao de memoria SDXC 64GB 

 R$       123,66   R$             247,32  

12 27357 Und 1 

BATERY GRIP CAMERA CANON 
Compativel com camera Canon 7D MarkII; 
Controle e estabilidade na posicao vertical; 
Capacidade para ate 2 baterias canon LP-E6 e 
6 pilhas AA; 
Vem com 2 cartuchos removiveis; 
Disparador vertical para melhor manuseio; 
Aumenta o tempo de duracao de trabalho; 
(Compativel com camera Canon 7D Mark II ja 
existente no setor). 

 R$       493,46   R$             493,46  

13 27363 Und 1 
CARREGADOR DE BATERIA CANON 
Carregador original para bateria Canon LP - 
E6N 

 R$       190,79   R$             190,79  



 

 

 

 

 

 

 

14 27364 Und 1 

LENTE CANON EF 70-200MM 
Lente zoom telefoto de alto desempenho da 
serie L 
Construcao:8 elementos em 15 grupos 
Sistema de focagem interna com motor USM 
Abertura maxima constante de f/2.8 
Quatro elementos de lente UD 
Focagem minima de 1,5 m 
Resistente a agua e ao po 
Abertura de oito laminas 
(Compativel com cameras Canon 7D e 7D 
MARK II ja 
existentes no setor). 

 R$    6.479,50   R$          6.479,50  

15 27656 Und 112 

NOTEBOOK I5 
NOTEBOOK I5 
Processador: Intel CoreT i5-8265U (1.6 GHz ate 
3.9 
GHz, cache de 6MB, quad-core, 8¦ geracao) 
equivalente ou superior. 
Sistema operacional: Windows 10 Pro Single 
Language, de 64 bits - em Portugues (Brasil) 
Placa de video: Placa de video integrada Intel 
UHD 
Graphics 620 com memoria grafica compartilha-
da 
Memoria: 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Ex-
pansivel 
ate 16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 
Armazenamento: HD de 1TB (5400RPM) SATA 
2.5" 
Tela: HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e 
retroiluminacao por LED 
Teclado: Teclado padrao - em Portugues (pa-
drao 
ABNT2) 
Wireless: 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1 
Bateria principal: Bateria de 3 celulas e 42 Wh 
(integrada) 
Placa de video: Placa de video dedicada NVI-
DIA 
GeForce , equivalente ou superior. 
MX150 com 2GB de GDDR5 
Carregador original 

 R$    4.088,63   R$      457.926,56  



 

 

 

 

 

 

 

16 27658 Und 11 

CARRINHO DE CARGA DE TABLETS 
Funcao de armazenar, carregar baterias e 
transportar com seguranca no minimo 36 ta-
blets; 
- Acomodar tablets de dimensoes de ate 
280x265x21mm considerando capa e conecto-
res; 
- Portas com fechadura tipo Cremona; 
- Rodizios emborrachados que proporcionam 
um transporte mais suave; 
- Confeccionado em aco com 1,2mm de espes-
sura minima; 
- Compartimento chaveado, duas reguas de 
tomadas para alimentacao das fontes; 
- Led indicador de ligado em sua carenagem; 
- A porta de acesso as fontes de alimentacao e 
disjuntor deve possuir furos circulares para 
circulacao de ar e ventilacao do ambiente inter-
no dos compartimentos; 
- Capacidade para fornecer alimentacao eletrica 
127 VAC; 
- DG - Disjuntor Geral - para protecao contra 
sobrecarga de correntes eletricas; 
- DR - Disjuntor Diferencial - protecao contra 
choques 
Garantia Minima: 12 meses. 

 R$    3.484,22   R$        38.326,42  

17 27770 Und 1 

MONITOR DE LED 21,5" 
Monitor - Tamanho da tela (Polegadas): 21,5" 
- Tipo: LED 
- Formato: 21,5" Widescreen 
- Contraste (Dinmico): 20.000.000:1 
- Tempo de Resposta: 5ms (GTG) 
- Brilho: 200 cd/m 
- Resoluo: 1920 x 1080 @ 60 Hz (full HD) 
- Pixel pitch: 0,248 mm 
- Suporte de cores: maior que 16 M 
- ngulo de Viso: H:90 / V:65 
- Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coa-
ting (3H) 
- Furao para Suporte de Parede: Vesa (75 x75 
mm) 
- Alimentao: Externa (adaptador) 
- Consumo de Energia Normal: 20W (Tpico) 
- Conector de entrada: D-Sub (RGB) 
- Tratamento da tela: anti-reflexivo 

 R$       588,31   R$             588,31  

18 27771 Und 1 

RELOGIO DE LED DIGITAL 
RELOGIO DE LED DIGITAL 
Relgio De Parede Led Digital 
Marca a hora/minutos/segundos, dia do 
ms/ms/ano, dia da semana em portugs (PT-BR), 
temperatura (opcional). 
Formato da Hora: 12/24h 
Cor dos Leds: Vermelho 
Cor do relgio: Preto 
Tenso da fonte: 110v / 220v (Bivolt) 
Dimenses mnimas: Largura: 36 cm x Altura: 15 
cm x Profundidade: 3 cm 
Fcil visualizao distncia 
Botes para controle e acesso do equipamento; 
Sistema eletrnico de Quartz, no atrasa nem 
adianta. Sem perda de memria quando acabar a 
energia. Incluso manual de instrues. A pilha ou 
bateria 

 R$       106,04   R$             106,04  

 

Valor total: R 1.040.592,18 (um milhão quarenta mil quinhentos e noventa e dois reais e dezoito 
centavos).  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II -  

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

REF.:  Pregão Eletrônico n° .../2020 – Processo n° .../2020 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto licitado e declaramos que: 

a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta 

descrição detalhada do Termo de Referência, independentemente de transcrição; 

b. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do 

objeto licitado; 

c. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias; 

d. Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do edital. 

 

Item Cód 
Und. 
Med 

Qtd Descrição Marca 
 Valor  
Unit.  

 Valor  
Total  



 

 

 

 

 

 

 

1 14121 Und 21 

PROJETOR 
- Dimensoes: aproximadamente 302 x 82 x 
237 mm; 
- Seguranca: Trava Kensington, Trava de 
seguranca; 
- Temperatura de uso: 5C a 35C; 
- Sistema de projecao: Tecnologia 3LCD de 
3 chips; 
- Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; 
- LCD Screen: 0,55 polegadas (D7); 
- Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de 
Polissilicio; - Numero de pixel: 480.000 
pixels (800 x 600) x 3; 
- Brilho em cores - Saida de luz colorida: 
3300 
lumens; 
- Brilho em branco - Saida de luz branca: 
3300 
lumens; 
- Razao de aspecto: 4:3; 
- Resolucao nativa: SVGA; 
- Tipo de lampada: 210 W UHE; 
- Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO) / 
6.000 
horas (Normal); 
- Correcao de Keystone: Horizontal: -30 +30 
/ 
Vertical: -30 +30; 
- Razao de contraste: Ate 15,000:1; 
- Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores; 
- Alto-falante: 2 W Mono; 
- Ruido do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 
dB 
(Baixo Brilho); 
- Entrada de computador: x 1 D-sub15; 
- HDMI: x 1, Vdeo RCA: x 1; 
- USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / 
modulo 
wireless, atualizacao de Firmware); 
- USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atua-
lizacao 
de Firmware); 
- Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 
1, 
Vermelho x 1); 
- Voltagem do suprimento de energia: 100 - 
240 V 
AC +/- 10%. 
- Frequencia nominal: 50/60 Hz; 
- Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 
211W, 
Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W. 

      



 

 

 

 

 

 

 

2 17186 Und 1 

NOTEBOOK 
6¦ geracao Intel core i3-6006U Dual Core 2.0 
GhZ 
Windows 7 ou Windows 10 Pelo Menos 4gb 
DDR3 1600 
MhZ Disco Rigido pelo menos 500 GB Tela 
15,6" 1 
rede Ethernet 10/100RJ45 1HDMI Leitor de 
Carto SD 
Wireless 802.11 bgn Wireless 802.11 ac 
Dual Bond 
2.4ghz e 5ghz.   

    

3 

21968 Und 314 

TABLET 
TABLETS 
- Processador: Snapdragon 429 Quad-Core 
2GHz ou 
superior; 
- Armazenamento: 32GB ou superior; 
- Tela: 8.0"; 
- Tipo de tela: LCDTFT ou superior; 
- Resolucao: 1280 x 800 (WUXGA) ou supe-
rior; 
- Android: 9 Pie ou mais atual; 
- Memoria Ram: 2GB ou superior; 
- Bateria: 5.100mAh mAh ou superior; 
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz; - Blueto-
oth: versao 4.2 ou superior; 
- Wi-Fi Direct: Sim; 
- Auriculares: 3.5mm Stereo; 
- Dimensao (AxLxP, mm): aproximadamente 
210.0 x 
124.4 x 8.0; 
- Garantia Minima: 12 meses; 
- Carregador: Bivolt; 
- Garantia: 12 meses   

  

  

27657 Und 314 

CASE PROTETORA PARA TABLET 
Case compativel com Tablet 
- Dimensoes aproximadas: (AxLxP, mm) 
210.0 x 124.4 
x 8.0; 
- Material da capa: Couro sintetico com fe-
cho 
magnetico; 
- Caracteristicas: Capa frontal dobra e ofere-
ce 
apoio na horizontal; 
- Recortes: Acesso a todas as funcoes: ca-
mera, 
botoes, carregador e saida de som.   

  



 

 

 

 

 

 

 

4 22754 Und 1 

COMPUTADOR COMPLETO 1 
COMPUTADOR COMPLETO1 
Computador completo processador Intel 
Core i5 9400 
2,9GHz; Memoria Ram 16Gb memria DDR4 
2666MHz, 
Fonte: Gougar VTC500 500W 80 Plus Whi-
te; HD 
Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, 
Placa 
Mae MSI H310M, ou equivalente que supor-
te todas as 
peas. Entrada para CD/DVD e pen drive. 
Sistema 
operacional Windows 10, mnimo de 1 ano 
garantia.   

    

5 27255 Und 32 
COMPUTADOR COMPLETO 2 - conforme 
especificação detalhada do anexo III do 
edital 

      

6 22756 Und 8 

COMPUTADOR COMPLETO 3 
COMPUTADOR COMPLETO PROCESSA-
DOR INTEL CORE I5 9400 
2,9 GHZ; PLACA DE VIDEO NVIDIA GE-
FORCE GTX 1050; 
MEMORIA RAM 16 GB MEMORIA DDR4 
2666 MHZ, FONTE: 
GOUGAR VTC500 500W 80 PLUS WHITE; 
HD SEAGATE 
BARRACUDA 1 TB, SATA III, 7200RPM, 
120 GB SSD, 
PLACA MAR MSI H310M, OU EQUIVA-
LENTE QUE SUPORTE 
TODAS AS PECAS. ENTRADA PARA 
CD/DVD E PENDRIVE. 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, 
MINIMO DE 1 ANO DE 
GARANTIA. ADAPTADOR DE BLUETOOTH   

    

7 23895 Und 5 

TELEFONE S/ FIO 
TELEFONE S/ FIO 
TELEFONE SEM FIO: com alcance de 100 
a 200 
metros,aproximadamente fora da 
base.Caractersticas: 
* discagem rpida para ate 10 nmeros 
* 2 teclas de discagem direta 
* 7 tipo de toque 
* 5 opes de volume de toque e de udio 
* autoatendimento 
* modo repouso automtico ao colocar o fone 
na base 
* funes flash, rediscar e mudo 
*bateria com durao de ate 9 horas em uso 
ou 96 
horas em repouso. 
*tecla Page para localizador do fone   

    



 

 

 

 

 

 

 

8 24405 Und 1 

MOCHILA EQPTO.FOT.PROFISSIONAL 
Mochila para camera profissional com com-
partimento 
para notebook de no minimo 15"; 
Divisoes internas para acomodar equipa-
mentos e 
acessorios fotograficos; 
Revestimento interno extra acolchoado com 
divisorias removiveis ajustaveis; 
Encaixe externo lateral para transporte de 
tripe; 
Bolsos laterais e bolsos internos; 
Alcas de ombro e alcas de mao para trans-
porte; 
Fabricada em material impermeavel; 
Cor: preta.   

    

9 27328 Und 4 

BATERIA CANON LP - E6N 
Tipo: Bateria de ions de Litio recarregavel 
Tensao nominal:7,2 V CC 
Capacidade Nominal: 1865 mAh 
Temperatura de operacao:0-40C 
Dimensoes: 38,4x21x 56,8 mm 
Peso: aprox. 80 g 
(Compativel com cameras Canon 7D e 7D 
MARK IIm 
existentes no setor).   

    

10 27329 Und 3 

BAT.P/O DRONE DJI MAVIRC AIR F 
Marca: DJI 
Capacidade: 2375mAh 
Voltagem: 11,55V 
Tipo de Bateria: Litio-Polimero(LiPo-3S) 
Consumo: 27,43Wh 
Peso liquido: 140g 
Temperatura de carregamento: 5§ a 40§C 
Potencia maxima de carregamento: 60W 
Duracao: ate 21 minutos 
(Compativel com DRONE DJI MAVIC AIR 
FLayer ja 
existente no setor).   

    

11 27330 Und 2 CARTAO DE MEMORIA SDXC 
Cartao de memoria SDXC 64GB   

    

12 27357 Und 1 

BATERY GRIP CAMERA CANON 
Compativel com camera Canon 7D MarkII; 
Controle e estabilidade na posicao vertical; 
Capacidade para ate 2 baterias canon LP-
E6 e 6 
pilhas AA; 
Vem com 2 cartuchos removiveis; 
Disparador vertical para melhor manuseio; 
Aumenta o tempo de duracao de trabalho; 
(Compativel com camera Canon 7D Mark II 
ja existente no setor).   

    

13 27363 Und 1 
CARREGADOR DE BATERIA CANON 
Carregador original para bateria Canon LP - 
E6N   

    



 

 

 

 

 

 

 

14 27364 Und 1 

LENTE CANON EF 70-200MM 
Lente zoom telefoto de alto desempenho da 
serie L 
Construcao:8 elementos em 15 grupos 
Sistema de focagem interna com motor USM 
Abertura maxima constante de f/2.8 
Quatro elementos de lente UD 
Focagem minima de 1,5 m 
Resistente a agua e ao po 
Abertura de oito laminas 
(Compativel com cameras Canon 7D e 7D 
MARK II ja 
existentes no setor).   

    

15 27656 Und 112 

NOTEBOOK I5 
NOTEBOOK I5 
Processador: Intel CoreT i5-8265U (1.6 GHz 
ate 3.9 
GHz, cache de 6MB, quad-core, 8¦ geracao) 
equivalente ou superior. 
Sistema operacional: Windows 10 Pro Single 
Language, de 64 bits - em Portugues (Brasil) 
Placa de video: Placa de video integrada 
Intel UHD 
Graphics 620 com memoria grafica compar-
tilhada 
Memoria: 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; 
Expansivel 
ate 16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 
Armazenamento: HD de 1TB (5400RPM) 
SATA 2.5" 
Tela: HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo 
e 
retroiluminacao por LED 
Teclado: Teclado padrao - em Portugues 
(padrao 
ABNT2) 
Wireless: 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1 
Bateria principal: Bateria de 3 celulas e 42 
Wh 
(integrada) 
Placa de video: Placa de video dedicada 
NVIDIA 
GeForce , equivalente ou superior. 
MX150 com 2GB de GDDR5 
Carregador original   

    



 

 

 

 

 

 

 

16 27658 Und 11 

CARRINHO DE CARGA DE TABLETS 
Funcao de armazenar, carregar baterias e 
transportar com seguranca no minimo 36 
tablets; 
- Acomodar tablets de dimensoes de ate 
280x265x21mm considerando capa e conec-
tores; 
- Portas com fechadura tipo Cremona; 
- Rodizios emborrachados que proporcio-
nam um 
transporte mais suave; 
- Confeccionado em aco com 1,2mm de 
espessura 
minima; 
- Compartimento chaveado, duas reguas de 
tomadas 
para alimentacao das fontes; 
- Led indicador de ligado em sua carena-
gem; 
- A porta de acesso as fontes de alimenta-
cao e 
disjuntor deve possuir furos circulares para 
circulacao de ar e ventilacao do ambiente 
interno 
dos compartimentos; 
- Capacidade para fornecer alimentacao 
eletrica 
127 VAC; 
- DG - Disjuntor Geral - para protecao contra 
sobrecarga de correntes eletricas; 
- DR - Disjuntor Diferencial - protecao contra 
choques 
Garantia Minima: 12 meses.   

    

17 27770 Und 1 

MONITOR DE LED 21,5" 
Monitor - Tamanho da tela (Polegadas): 
21,5" 
- Tipo: LED 
- Formato: 21,5" Widescreen 
- Contraste (Dinmico): 20.000.000:1 
- Tempo de Resposta: 5ms (GTG) 
- Brilho: 200 cd/m 
- Resoluo: 1920 x 1080 @ 60 Hz (full HD) 
- Pixel pitch: 0,248 mm 
- Suporte de cores: maior que 16 M 
- ngulo de Viso: H:90 / V:65 
- Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard 
Coating 
(3H) 
- Furao para Suporte de Parede: Vesa (75 
x75 mm) 
- Alimentao: Externa (adaptador) 
- Consumo de Energia Normal: 20W (Tpico) 
- Conector de entrada: D-Sub (RGB) 
- Tratamento da tela: anti-reflexivo   

    



 

 

 

 

 

 

 

18 27771 Und 1 

RELOGIO DE LED DIGITAL 
RELOGIO DE LED DIGITAL 
Relgio De Parede Led Digital 
Marca a hora/minutos/segundos, dia do 
ms/ms/ano, dia da semana em portugs (PT-
BR), temperatura (opcional). 
Formato da Hora: 12/24h 
Cor dos Leds: Vermelho 
Cor do relgio: Preto 
Tenso da fonte: 110v / 220v (Bivolt) 
Dimenses mnimas: Largura: 36 cm x Altura: 
15 cm x 
Profundidade: 3 cm 
Fcil visualizao distncia 
Botes para controle e acesso do equipamen-
to; 
Sistema eletrnico de Quartz, no atrasa nem 
adianta. Sem perda de memria quando aca-
bar a energia. 
Incluso manual de instrues. 
A pilha ou bateria   

    

 

 

Valor total da Proposta: R$ _______________ (________________________). (Mencionar o valor 

por extenso) 

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura do contrato 

ofertado pela proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame: 

Representante Legal (Nome Legível): ___________________________________________; 

(   ) Sócio   (    ) Procurador  * 

Nacionalidade: ______________________________ Estado Civil: __________________; 

RG nº: __________________ CPF nº: ____________________________; 

Telefone: ______________ Celular: _____________; Endereço eletrônico: 

___________________________; 

Pagamentos/Dados Bancários: 

Nome do Banco:___________Ag.: ____________ C/C.: ______________, 

 

* A indicação de Procurador, está condicionada a apresentação de uma Procuração 

legalmente constituída em cartório, para fins de assinatura da proposta. 

 

Local e data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA COMPUTADOR COMPLETO MODELO 2 

 

COMPUTADOR COMPLETO 
MODELO 2 

Item Quantidade Especificações Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa Mãe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

- Socket: FCLGA1151 

Suporte para processador 

- Suporte para 8ª Geração Intel processadores Core i7 / 

Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium processadores / 

Intel Celeron processadores no pacote LGA1151 
- Cache L3 varia com o CPU 

 
Chipset: 

- Intel Express Chipset H310 
 
Memória: 

- 2 x soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB de memória 

do sistema 

- Arquitetura de memória dual channel 

- Suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 

MHz 

- Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 sem 

buffer ECC (operam em modo no-ECC) 

- Suporte para módulos de memória DIMM não-bufferizados 

1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 no-ECC 

- Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile 

(XMP) 

* Para apoiar 2.666 MHz ou memória XMP, você deve instalar 

um Núcleo 8ª Geração Intel i7 / i5 

 
Gráficos Onboard: 

Processador gráfico integrado Intel HD Graphics suporta: 

- 1 x porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 

1920x1200 @ 60 Hz 

- 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 

4096x2160 @ 30 Hz 
- Memória compartilhada máxima de 1 GB 

* Suporte para HDMI 1.4 versão e HDCP 2.2. 
 
Áudio: 

- Codec Realtek ALC887 

- Áudio de alta definição 

- 2/4 / 5.1 / 7.1-channel 

- * Para configurar o áudio de 7.1 canais, é necessário usar um 

módulo de áudio do painel frontal de HD e ativar o recurso de 

áudio multicanal através do driver de áudio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LAN: 

- Chip LAN Realtek GbE (10/100/1000 Mbit) 
 
Slots de Expansão: 

- 1 x slot PCI Express x16, rodando a x16 (o slot PCIEX16 está 

em conformidade com o padrão PCI Express 3.0). 

- 2 slots PCI Express x1 (os slots PCI Express x1 estão em 

conformidade com o padrão PCI Express 2.0). 

 
Interface de Armazenamento: 

- 1 x conector M.2 (soquete 3, tecla M, tipo 2242/2260/2280 

SATA e suporte SSD PCIe x2) 
- 4 x conectores SATA de 6 Gb / s 

* Consulte "1-7 Conectores Internos" para os avisos de 

instalação para os conectores M.2 e SATA. 

 
USB: 

- 4 portas USB 3.1 Gen 1 (2 portas no painel traseiro, 2 portas 

disponíveis através do conector USB interno) 

- 6 portas USB 2.0 / 1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas 

disponíveis através do conector USB interno) 

 
Conectores internos: 

- 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos 

- 1 x conector de alimentação ATX 12V de 4 pinos 

- 1 x comunicação do ventilador da CPU 

- 1 x comunicação do ventilador do sistema 

- 1 x conector M.2 soquete 3 

- 4 x conectores SATA de 6 Gb / s 

- 1 x comunicação do painel frontal 

- 1 x comunicação de áudio do painel frontal 

- 1 x conector USB 3.1 Gen 1 

- 1 x comunicação USB 2.0 / 1.1 

- 1 x comunicação do Trusted Platform Module (TPM) (2x6 

pinos, apenas para o módulo GC-TPM2.0_S) 

- 1 x jumper Clear CMOS 
 
Conectores Painel Traseiro: 

- 1 x porta de teclado / mouse PS / 2 

- 1 x porta D-Sub 

- 1 x porta HDMI 

- 2 x portas USB 3.1 Gen 1 

- 4 x portas USB 2.0 / 1.1 

- 1 x porta RJ-45 

- 3 x tomadas de áudio 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Controlador: 

- iTE I/O Controller Chip 
 
Monitoramento H / W: 

- Detecção de tensão 

- Detecção de temperatura 

- Detecção de velocidade do ventilador 

- Aviso de superaquecimento 

- Aviso de falha do ventilador 

- Controle de velocidade do ventilador 

* A função de controle de velocidade do ventilador dependerá do 

cooler instalado 

 
Bios: 

- 1 x 128 Mbit de flash 

- Uso do BIOS UEFI AMI licenciado 

- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 
 
Sistema operacional: 

- Suporte para o Windows 10 de 64 bits 
 
Fator de Forma: 

- Fator de forma Micro ATX 

- 22,6 cm x 17,4 cm 
 
Conteúdo da embalagem: 

- Placa-Mãe GIGABYTE 

- Driver 

- Guia do usuário 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

Família : Coffee lake - 8ª Geração 

Desempenho: 
- Número de núcleos: 4 

- Nº de threads: 4 

- Frequência baseada em processador: 3,60 GHz 

- Cache: 6 MB 

- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3 

- TDP: 65 W 
 
Memória: 

- Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de 

memória): 64 GB 
- Tipos de memória: DDR4-2400 

- Nº máximo de canais de memória: 2 
 
Gráficas: 

- Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 

- Frequência da base gráfica: 350 MHz 

- Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1,10 GHz 

- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB 

- Unidades de Execução: 23 

- Suporte para 4K: 60Hz 

- Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2304@24Hz 

- Resolução máxima (DP): 4096x2304@60Hz 

- Resolução máxima (eDP - tela plana integrada): 

4096x2304@60Hz 

- Suporte para DirectX: 12 

- Suporte para OpenGL: 4.5 

- Intel Quick Sync Video 

- Tecnologia Intel InTru 3D 

- Intel Clear Video Technology 

- Nº de telas suportadas: 3 

- ID do dispositivo: 0x3E91 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Opções de expansão: 

- Escalabilidade: 1S Only 

- Revisão de PCI Express: 3.0 

- Configurações PCI Express: 1x16 ou 2x8 ou 1x8+2x4 

- Nº máximo de linhas PCI Express: 16 
 
Pacote: 

- Soquetes suportados: FCLGA1151 

- Configuração máxima da CPU: 1 

- Especificação de solução térmica: PCG 2015C (65W) 
 
Tecnologias avançadas: 

- Memória Intel Optane suportada 

- Tecnologia de Virtualização Intel (VT-x) 

- Tecnologia de Virtualização Intel para E / S Direcionada (VT- 

d) 

- Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) 

- Intel 64 

- Conjunto de instruções de 64 bits 

- Extensões do conjunto de instruções: SSE4.1 / 4.2, AVX2 

- Estados Ociosos 

- Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep 

- Tecnologias de monitoramento térmico 

- Tecnologia de proteção da identidade Intel 
 
Segurança e confiabilidade: 

- Novas instruções Intel AES 

- Chave Segura 

- Intel Software Guard Extensions (IntelSGX) 

- Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) 

- Intel OS Guard 

- Bit de desativação de execução 

- Intel Boot Guard 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gabinete 
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Pintura eletroestática na cor preto fosco 

Suporta placas mãe Micro ATX / ATX Su-

porte a SSD 2,5 

2 portas USB 2.0 

Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Pa-

drão P2 3,5mm) 

AC97 

- Espessura da chapa: 0,4mm 

- 7 slots PCI 

- Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete 
Baias 
- Quantidade de baias 5,25: 3 exposta + 1 Interna 

- Quantidade de baias 3,5: 4 Interna 

- Quantidade de baias 2,5: 1 Interna 

 
Sistema de Refrigeração 

- Ventilação Frontal: cooler 80mm/120mm 
Ventilação Traseira: cooler 80mm 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte de al-

imentação 
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- Potência: mínimo 00W 
- Pinos:1x Placa-mãe 20+4 / 1x CPU 4+4 / 1x PCIe / 6x Sata / 
3x Pata 
- Tensão Entrada:115~230VAC 6-3A 47~63Hz 
- Tensão Saída:+3.3V / +5V / +12V / -12V / 5VSB 
- Corrente:20A / 20A / 30A / 0.4A / 2.5A 
- Ventiladores:12cm 
- Dimensões:150 x 86 x 140mm 
- Compatível com ATX12V Ver.2.3 
- PFC Ativo 
- Certificado 80 Plus garantindo 80% da eficiência da fonte 
- 80 Plus White 
- Proteção: OVP / UVP / OPP / SCP / SIP 

 
 

Disco Rígido 

 
 

01 

Interface :SATA III Capacida-

de:mínimo 1TB Cachê:64MB For-

mato:3,5"(Desktop) Rpm:7.200 

 
 

Memoria 
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Capacidade: Pelo menos 8GB DDR4 

Frequência: 2400MHz 
- Pinagem: 288-Pin 

- Voltagem: 1.2V 

- Temperatura de operação: 0°C a 85°C 

Temperatura de armazenagem: -55°C a 100°C 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravador de 

DVD 
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- Interface: SATA 

- Diâmetro de Disco: 12cm / 8 centímetros 

- Dimensões: 146 x 170 x 41 mm 

- Cor: Preto 

 
- Velocidade de Leitura: 

 
DVD + R : 16X DVD-R : 16X DVD + RW : 12X DVD-RW : 

8X DVD-ROM : 16X DVD + R (DL) 12X 

DVD-R (DL): 12X DVD-ROM (DL): 12XDVD -RAM: 5X 

CD-R: 48X CD-RW: 40x CD-ROM: 48X 

DVD Reprodução de Vídeo: 6X VCD Playback: 16X reprodução 
de áudio de CD: 16X 

 
- Velocidade de Gravação: 

 
DVD + R: 24X DVD-R: 24X DVD + RW: 8x DVD-RW: 6x 

DVD + R (DL): 8X 

DVD-R (DL): 8X DVD-RAM: 5X CD-R: 48X CD-RW: 24X 
 
- Modo de Escrita: 

 
DVD + R e DVD + R (DL): gravação sequencial DVD-

R e DVD-R (DL): DAO / Incremental Recording DVD + 

RW : Random Write DVD-RW : DAO / Incremental 

Recording 

CD-R / RW: DAO / TAO / SAO / Packet Write 

- Tempo de Acesso: 

DVD: 145 ms 

CD: 125 ms 
 
-Temperatura: 

 
Funcionamento: 5ºC a 45ºC Ar-

mazenamento -20ºC a 60ºC 

 
 
 
 
 

 
Teclado 

 
 
 
 
 

 
01 

- Conexão: USB 

- Padrão das Teclas: ABNT2 

- Quantidade de Teclas: 110 

- Quantidade de Teclas de Atalho: 9 

- Indicador de CAPS LOCK 

- Indicador de NumLock 

- Indicador de Scroll Lock 

- Design ergonômico 

- Cor predominante: Preto 

- Botões Avançar/Voltar 

- Botões de controle multimídia 

- Outras teclas: Home, E-mail 

 



 

 

 

 

 

 

 

  - Comprimento do Cabo: 1.45 metros 

- Dimensão aproximadas (L x A x P): 45.0 x 2.8 x 16.6 
cm 

 
 
 
 
 

Mouse 
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- Design ergonômico 

- Clique suave 

- Sensor de alta precisão de 1600dpi 

- Botões: 3 botões + scroll 

- Comprimento do Cabo: 150cm 

- Conector: USB 

- Material: Plástico ABS 

- Operação: Não requer a instalação de driver para 
funcionamento (Plug and Play) 
- Resolução: 1000/1600 dpi 

- Tensão: 3V 

- Tipo de Sensor: Óptico 

 
 
 
 
 
 
 

 
Monitor 
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- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5" 

- Tipo: LED 

- Formato: 16:9 Widescreen 

- Contraste: 5.000.000:1 

- Tempo de Resposta: 5ms (GTG) 

- Brilho: 200 cd/m² 

- Resolução Máxima: 1366 x 768 

- Pixel Pitch: 0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm) 

- Suporte de cores: 16,7 M 

- Ângulo de Visão: H:90° / V:65° 

- Frequência Horizontal: 30 ~ 61 kHz 

- Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz 

- Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H) 

- Furação para Suporte de Parede: Vesa (75 x75 mm) 

- Alimentação: Externa (adaptador) 

- Consumo de Energia Normal: 20W (Típico) 
- Conector de entrada: D-Sub (RGB) 

Placa de rede 
sem fio 

01 
Placa de rede sem fio PCI Express padrão DGN 

 


