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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 035/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DE REALIZAÇÃO: 30/05/2019 

HORÁRIO: 14hs30min 

LOCAL: PRAÇA VEREADOR VITAL MUNIZ, 01 - CEP 11701-050 - TELEFAX: (OXX13) 3476-1700 - BOQUEIRÃO - 
PRAIA GRANDE - SP 

 
A Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, através de seu Presidente, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento de quantos possam se interessar que farão realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, para a Aquisição de equipamentos de informática descritos e caracterizados no Anexo VI deste 
Edital. 

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, bem como as demais normas legais em vigor, 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterações posteriores e Decreto Legislativo nº 01/2015. 
 
1 – Preâmbulo 
 
1.1 – Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Câmara 
Municipal, no endereço, dia e horário indicados no início, quando terá início a sessão pública para abertura dos mesmos. 
 
1.2 – As empresas interessadas em participar deste Pregão, ficam alertadas de que, antes de se dirigirem ao local 
estabelecido para a entrega dos envelopes serão identificadas, de modo que deverão estar no local com a antecedência 
necessária, a fim de cumprir o horário estabelecido no subitem 1.1. 
 
1.3 – Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos relativos ao presente Pregão, deverão ser encaminhados ao 
Departamento de Licitações, das 12:00 às 16:00, por escrito, através do e-mail: camara@praiagrande.sp.leg.br aos 
cuidados do Pregoeiro, sendo que as respostas estarão disponíveis aos interessados no site da Câmara Municipal, 
http://www.praiagrande.sp.leg.br. 
 
1.3.1 – O caderno de licitação, composto deste edital e de seus anexos, poderá ser obtido através do site: 
https://www.praiagrande.sp.leg.br ou gratuitamente na sede da Câmara. 
 
1.4 – Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente Edital 
de Pregão, ou ainda impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data fixada 
para recebimento das propostas, observado o disposto no artigo 41, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Sendo que tal impugnação deverá ser protocolizada na Câmara, cujo endereço consta no início deste. 
 
1.4.1 – A autoridade superior deverá decidir sobre a impugnação, no prazo legal, antes da abertura do certame. 
 
1.4.2 – Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital, capaz de afetar a formulação das propostas, 
será designada nova data para a realização do presente Pregão. 
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1.4.3 – Não sendo solicitados esclarecimentos e/ou informações no prazo estabelecido acima, presumir-se-á que os 
elementos constantes do presente Edital e suas partes integrantes, são suficientemente claros e precisos para a 
participação dos interessados neste Pregão. 
 
1.5 – A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste Pregão, até o trânsito em 
julgado da pertinente decisão. 
 
1.6 – A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada da apresentação de CPF e RG, em se tratando de 
pessoa física; e, em se tratando de pessoa jurídica, do respectivo Ato Constitutivo (por documento original, cópias 
autenticadas ou cópia simples para serem autenticadas por servidor da Câmara antes do protocolo da referida 
impugnação). 
 
1.6.1 – Caso a impugnação seja assinada por procurador, deverá anexar o Instrumento de Procuração que comprove que 
o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 
 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1 – Constitui objeto deste Edital, a Aquisição de equipamentos de informática descritos e caracterizados no Anexo VI 
deste Edital. 
 
2.2 – O objeto deverá ser entregue em até 15 dias corridos a contar da assinatura do contrato. 
 
2.3 – O valor estimado TOTAL dos lotes da presente contratação é de R$ 85.824,70, sendo: 
 
2.3.1. O valor total estimado para fornecimento do Lote n.º 01 é de R$ 63.921,09, correspondendo a soma dos valores 
de todos os produtos listados no referido Lote. 
 
2.3.2. O valor total estimado para fornecimento do Lote n.º 02 é de R$ 7.556,37, correspondendo a soma dos valores de 
todos os produtos listados no referido Lote. 
 
2.3.3. O valor total estimado para fornecimento do Lote n.º 03 é de R$ 14.347,24, correspondendo a soma dos valores 
de todos os produtos listados no referido Lote. 
 
2.4 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NºS. 4.4.90.30.17, 
3.3.90.30.47 e 4.4.90.52.35, para este exercício e própria para os demais. 
 
 
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação 
que atendam às exigências de habilitação. 
 
3.2 – Não será permitida a participação de empresa: 
 
I – em consórcios ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma 
de constituição; 
 
II – que tenha sido declarada inidônea pela Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, enquanto 
perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação, em data anterior à abertura da 
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licitação; 
 
III – Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, nos termos do inciso III do artigo 87, da lei 8.666/93. 
 
IV – cujos administradores e/ou acionistas, detentores do controle do estabelecimento participantes desta licitação, que 
possuam qualquer vínculo direto ou indireto com a Contratante ou com o responsável por esta licitação, nos Termos do 
artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 
 
V – impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, seguindo entendimento do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
3.3 – A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, 
poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 
penais e das sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 
inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO NA SESSÃO DO PREGÃO 
 
4.1 – No dia, horário e local estabelecido no início deste edital, serão realizados, em sessão pública, o credenciamento 
dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 
 
4.2 – Não será admitida a participação de licitante retardatária. 
 
4.3 – Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública 
após o horário estabelecido no início deste edital. 
 
4.4 – Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao Pregoeiro, devidamente munido 
de instrumento que o legitime a participar do PREGÃO e de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente. 
 
4.5 – O credenciamento far-se-á por: 
 
a) Instrumento público ou particular, com a firma reconhecida do representante legal (sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado) que o assina, do qual constem poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do 
certame, em especial para formular ofertas e lances, negociar preço, assinar declarações, interpor recursos e desistir 
de sua interposição, bem como praticar os demais atos pertinentes do certame (vide modelo referencial constante do 
Anexo II) e apresentar cópia do contrato ou estatuto social da licitante autenticado, acompanhado da ata de eleição 
da diretoria, em se tratando de sociedade anônima. 
 
b) Quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, apresentar cópia do contrato 
ou estatuto social da licitante, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima. 
 
4.5.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES apresentadas, o Pregoeiro aceitará como 
válidas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores à data de apresentação dos Envelopes Proposta e 
Documentação. 
 
4.6. – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de 
exclusão sumária das representadas. 
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4.7 – Os documentos suprarreferidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e serão retidos para 
oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo. 
 
4.8 – Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 
 
4.9 – O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos 
em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor Recurso, ficando 
mantido, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
 
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1 – Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados separados e 
devidamente fechados, identificados obrigatoriamente em sua parte externa, da seguinte forma: 
 
ENVELOPE n.º1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
 
ENVELOPE n.º2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
 
5.1.1 – Os envelopes deverão apresentar, também, em sua parte exterior, a razão social e/ou timbre da licitante e os 
seguintes dizeres: 
 
À 
CÂMARA MUNICIPALDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
PREGÃO n.º 005/2019 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
À 
CÂMARA MUNICIPALDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
PREGÃO n.º 005/2019 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
 
5.2 – Não serão recebidos proposta comercial ou documentação via fac-símile ou e-mail, e nem admitida proposta 
comercial alternativa. 
 
5.3 – Na hipótese da proposta comercial e/ou de algum documento habilitatório vir assinado por procuração, a licitante 
deverá apresentar, no envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, o respectivo instrumento de mandato, no original ou cópia 
autenticada, com firma reconhecida, se for instrumento particular. 
 
5.3.1 – O instrumento de procuração, quando for instrumento particular, e as declarações exigidas nos termos deste 
Edital, deverão, sob pena de não aceitação, se fazer acompanhar de comprovação, na forma da lei, de que seus 
signatários têm, no âmbito da sociedade outorgante ou declarante, poderes bastantes para a prática daquele ato. 
 
5.3.2 – Na hipótese do procurador previsto no subitem 5.3, ser o mesmo indicado nos termos do subitem 4.5 deste edital, 
ficará a licitante dispensada da apresentação dos documentos referidos nos subitens 5.3 e 5.3.1. 
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6 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1 – A proposta comercial deverá: 
 
I – ser apresentada em papel timbrado da licitante, devidamente datada e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) 
legal(is) e rubricada em todas as suas laudas. 
 
II – conter sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas: 
 
a) a razão social da licitante; 
 
b) o(s) nome(s) e qualificação(ões) do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
 
c) os preços como seguem: 
 
c.1) Preço unitário de cada ITEM e o preço GLOBAL dos produtos; 
 
c.2) No preço GLOBAL da proposta deverá estar incluído o custo total de todos os produtos, incluindo frete. 
 
d) O prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no artigo 6º da Lei nº 
10.520/02; 
 
e) Declaração de que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste Pregão, 
inclusive transportes, fretes, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do produto, não cabendo à Câmara Municipal, 
quaisquer custos adicionais. 
 
6.2 – Não serão aceitas propostas, cujos preços sejam superiores aos praticados pelo mercado, ou fixados pelo Governo 
Federal, em se tratando de produtos sob o regime de tabelamento. 
 
6.3 – Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá este último. 
 
6.4 – A proposta comercial será verificada, quanto ao atendimento das condições aqui expressas, sendo desclassificada 
aquela que estiver em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital e seus ANEXOS, contiver vícios, quer por 
omissão e/ou irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, a juízo na Câmara Municipal, apresentar 
preço excessivo em relação ao praticado no mercado ou for manifestamente inexequível, assim considerada aquela que 
não venha a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentos da licitante, que comprovem que os custos de 
insumos são coerentes com os do mercado. 
 
6.5 – Não serão aceitas condições que contemplem faturamentos mínimos, sendo tais propostas desclassificadas. 
 
6.6 – Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas na proposta, não será admitida a 
retificação. 
 
6.7 – O preço constante da proposta comercial, deverá ser expresso em moeda corrente nacional com até duas casas 
após a vírgula, em algarismos, apurado à data prevista para a apresentação da mesma, conforme previsto neste Edital, 
sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
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7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 – O envelope nº 2 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação 
econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
em conformidade com o previsto a seguir: 
 
7.1.1 – A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 
 
a) Cédula de Identidade; 
 
b) Registro Comercial da firma legalmente registrada, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedade empresarial, e no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
e) 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. 
 
7.1.2 – A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 
 
7.1.2.1 – Capacitação Técnica-Operacional: Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior do objeto licitado, por qualquer espaço de 
tempo. 
 
7.1.2.1.1 – O(s) atestado(s)/certidão(ões) deverá(ao) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica 
autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, descrição 
dos serviços executados e as áreas atendidas. 
 
7.1.3 – A documentação relativa à qualificação econômico-financeira é a seguinte: 
 
7.1.3.1 – Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em data não anterior a 03 (três) meses da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo 
não constar do documento. No caso de sociedade(s) simples, deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição 
de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
7.1.3.2 – No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o posicionamento 
da(s) ação(ões). 
 
7.1.4 – A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista é a seguinte: 
 
7.1.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
7.1.4.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou 
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Contribuições 
Previdenciárias; 
 
7.1.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (prazo de validade de seis meses, contados a partir da emissão 
da certidão, quando não constar outro prazo de validade impresso no documento) referente aos Tributos Estaduais; 
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7.1.4.4 – Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), por meio de apresentação 
do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
7.1.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, 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 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de negativa) 
 
7.1.4.6 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos 
certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 
 
7.1.5 – Declarações: 
 
7.1.5.1 – De Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (modelo ANEXO V) e art. 9.ª, III da Lei 
8.666/93 (modelo ANEXO VII). 
 
 
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS: 
 
8.1 – Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou em publicação de órgão da imprensa oficial; 
 
8.1.1 – A autenticação de documentos poderá ser feita pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio, desde 
que seja apresentada cópia simples acompanhada do original. As empresas deverão comparecer com a antecedência 
necessária considerando a quantidade de documentos a serem autenticados e o tempo necessário para isto, a fim de 
cumprir o horário determinado no subitem 1.1. 
 
8.2 – As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de lei específica ou do 
próprio documento, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a partir de sua expedição. 
 
8.3 – Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio. 
 
8.4 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com CNPJ da matriz. E se 
for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza 
ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos 
os estabelecimentos da empresa. 
 
8.4.1 – Caso a empresa licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro Contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos (matriz e filial). 
 
8.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora 
exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
8.6 – Todo e qualquer documento apresentando em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução 
para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 
 
8.7 – O licitante será inabilitado se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação ou 
apresentá-los com irregularidades, em desacordo com o estabelecido neste Pregão, não se admitindo complementação 
posterior. 
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9 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SUA ABERTURA 
 
9.1 – No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 2 (dois) 
envelopes, fechados e indevassáveis, abaixo relacionados e ainda 02 declarações, a saber: 
 
9.1.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo constante no 
Anexo III ao Edital, que deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 01 e 02. 
 
9.1.2 – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, 
que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital, e apresentada FORA dos 
Envelopes nº 01 (Proposta) e 02 (Habilitação). 
 
9.2 – Os envelopes deverão estar sobrescritos com a titulação de seu conteúdo, conforme subitem 5.1.1. 
 
9.3 – Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.4 – Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo envelope. 
 
9.5 – O envelope nº 1 conterá a Proposta Comercial, que deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem 
rasuras ou emendas, podendo seguir preferencialmente o modelo-padrão consistente do anexo I deste edital. 
 
9.6 – O envelope nº 2 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação 
econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
 
10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES 
 
10.1 – Os procedimentos deste Pregão serão conduzidos pelo Pregoeiro, seguindo a legislação vigente e as fases 
apontadas no item I deste edital. 
 
10.2 – Instalada a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas, serão recebidos a Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e os 
envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e os envelopes nº 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, pelo 
Pregoeiro. 
 
10.2.1 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes das propostas 
comerciais, que serão rubricadas e analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Em seguida, será dada vista das 
propostas aos representes das licitantes, que poderão rubricá-las, devolvendo-se ao Pregoeiro. 
 
10.2.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital. 
 
10.3 – Após a conferência das propostas, o Pregoeiro passará ao julgamento das mesmas, observando-se que o critério 
a ser adotado é o de MENOR PREÇO POR LOTE, para o objeto deste certame. 
 
10.4 – Serão convocadas pelo Pregoeiro, para oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes: 
 
a) A licitante que apresentar a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE; e 
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b) As licitantes que tenham apresentado propostas com valores de até 10% (dez por cento) superiores àquela. 
 
10.4.1 – Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, serão selecionadas 
as melhores propostas, até o máximo de três (inclusa a de MENOR PREÇO), e as respectivas licitantes poderão oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente 
ofertados. 
 
10.5 – A licitante que, quando convocada pelo Pregoeiro, desistir de apresentar lance verbal, será excluída da etapa de 
lances. 
 
10.5.1 – Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 
constantes no Edital. 
 
10.6 – Definida a classificação provisória por menor PREÇO, será registrado na ata da sessão pública o resumo das 
ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados; propostas 
eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória. 
 
10.7 – Ocorrendo empate nas condições propostas entre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem 
destes lances será definida através de sorteio, a ser realizado na mesma sessão pública. 
 
10.8 – O Pregoeiro abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais, por menor preço, aos 
representantes das licitantes cujas propostas estejam compreendidas no intervalo definido no subitem 10.4. 
 
10.8.1 – Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do último, e os sucessivos lances 
deverão ser feitos em valores decrescentes com intervalos de, no mínimo de 0,5 % (meio por cento). 
 
10.8.2 – Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às penalidades previstas neste 
edital. 
 
10.9 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor e ao objeto, decidindo motivadamente a respeito, podendo negociar com a licitante 
a obtenção de melhor preço. 
 
10.9.1 – A aceitabilidade a proposta classificada em primeiro lugar poderá vir a ser aferida sob a forma de diligência, e se 
dará via comprovação de atendimento pelos softwares ofertados às exigências técnicas gerais bem como específicas 
descritas no Termo de Referência – Anexo VI do edital. 
 
10.9.2 - Ocorrendo a hipótese da impossibilidade de se realizar lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade 
entre a proposta escrita de MENOR PREÇO e o valor estimado para a contratação, sendo-lhe facultado, após a análise 
sobre a aceitabilidade do preço ofertado, negociar com a licitante a obtenção de melhor preço. 
 
10.9.3 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências deste Edital, o Pregoeiro examinará as 
propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com a respectiva licitante, a obtenção de melhor preço, passando à fase prevista no subitem 10.10. 
 
10.9.4 – O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, no curso do julgamento das propostas e da etapa de lances, negociar 
diretamente com a licitante vencedora, a obtenção de preço melhor. 
 
10.9.5 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de qualquer requisito estabelecido neste Edital e seus 
Anexos, a proposta será desclassificada. 
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10.9.6 – Sendo aceitável a melhor proposta apresentada, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
respectiva licitante. 
 
 
11 – DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 – Após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, verificada a aceitabilidade da melhor oferta e do 
objeto, será aberto, pelo Pregoeiro, o envelope “DOCUMENTAÇÃO” da respectiva licitante, para verificação quanto ao 
atendimento das condições habilitatórias exigidas nos termos do item 7 deste Edital. 
 
11.2 – Constatando, o Pregoeiro, o atendimento pleno pela licitante das exigências editalícias, a declarará vencedora 
deste Pregão. 
 
11.2.1 – Não será admitido saneamento de falhas na documentação de habilitação na própria sessão. 
 
11.2.2 – Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, ser-lhe-á aplicada a 
multa prevista neste Edital, prosseguindo o Pregoeiro com a abertura do envelope de documentação da proponente 
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma das licitantes. 
 
11.2.3 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante classificada e habilitada será declarada 
vencedora do certame. 
 
11.3 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital o 
Pregoeiro considerará a licitante inabilitada. 
 
 
12 – DOS RECURSOS 
 
12.1 – Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, iniciando-se o 
prazo no dia seguinte útil após o certame licitatório, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada imediata vista dos autos do processo. 
 
12.1.1 – Tanto as razões quanto as contrarrazões deverão ser protocoladas Câmara, no endereço constante no item 1 
do presente, das 12:00h às 16:00h. 
 
12.1.2 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.1.3 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência do direito de recurso, na 
adjudicação do objeto da licitação à vencedora e no encaminhamento do processo à (s) Autoridade (s) competente (s) 
para a homologação. 
 
12.2 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e que serão julgados pela (s) Autoridade 
competente (s) e, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente adjudicará o objeto do certame 
à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
12.3 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das classificadas 
não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do Pregoeiro, até a efetiva formalização da contratação. 
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13 – DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 – O julgamento será reduzido a termo, com a transcrição do relatório, indicando as licitantes desclassificadas; as 
classificadas e a licitante vencedora, bem como os fundamentos e motivos da escolha, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 
 
13.2 – Caberá ao Pregoeiro encaminhar o processo administrativo para a autoridade competente para Homologação, 
cabendo a este, a qualquer momento, revogar a presente licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato 
supervenientes, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação. 
 
13.2.1 – Cumpre ainda, à Presidência, o dever de anular esta licitação, em qualquer tempo ou fase, caso venha a ser 
constatada qualquer ilegalidade no seu procedimento ou no seu julgamento. 
 
 
14 – ASSINATURA DO CONTRATO 
 
14.1 – A classificada em primeiro lugar será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, assinar o termo de contrato. 
 
14.2 – O contrato deverá ser assinada pelo representante legal, procurador, diretor ou sócio da EMPRESA, devidamente 
acompanhado, respectivamente, de procuração ou Contrato social e cédula de identidade. 
 
14.3 - O Prazo para assinatura do documento poderá ser prorrogado uma vez, e dentro de 05 (cinco) dias corridos, desde 
que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
14.4 - Na hipótese de não atendimento à convocação, para assinatura ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à 
Administração, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem de 
classificação das propostas. 
 
 
15 – DOS PREÇOS 
 
15.1 - O preço que vigorará para a contratação será o proposto pela licitante vencedora classificada em primeiro lugar. 
 
15.2 – O preço contratado não sofrerá nenhum tipo de reajuste. 
 
 
16 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1 – O pagamento será em parcela única, sendo que o mesmo se dará até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à 
entrega do objeto, após a entrega da Nota Fiscal / Fatura correspondente ao valor do mesmo, devendo estar a respectiva 
aprovada pela Câmara Municipal. O pedido de pagamento deverá vir devidamente instruído com a primeira via da Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal – Fatura. 
 
16.2 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente exclusivamente. 
 
16.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a empresa das responsabilidades Contratuais. 
 
16.4 - Não haverá atualizações ou compensações financeiras a qualquer título ou hipótese. 
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16.5 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao 
CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE 
– INPC, calculado pro rata die. 
 
 
17 – PENALIDADES 
 
17.1 – Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ficará impedido de licitar 
e contratar com a Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
17.2 – Multa por dia de atraso de entrega do objeto: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor do contrato, até o 
máximo de 15 (quinze) dias, incidindo a multa somente sobre o valor do bem não entregue no prazo. 
 
17.3 – Multa por inexecução parcial: 10 % (dez inteiros por cento) sobre o valor do bem não entregue. 
 
17.4 – Multa por inexecução total: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
17.5 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA: 
 
a) Transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 
b) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas; 
 
c) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços ou da garantia contratada; 
 
17.6 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA, praticar por 
ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 
 
17.7 - As Empresas ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 e demais alterações bem como 
as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
17.8 - As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
17.10 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança 
respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da 
importância que a EMPRESA detentora tenha a receber da CMEBPG. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo executivo. 
 
17.11 - Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela licitante que vier a ser 
vencedora, serão atualizadas pelo INPC - IBGE, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, 
calculado “pro rata die” e acrescido de juros de mora de 2% (seis por cento). 
 
 
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 – É dever da empresa detentora do direito à contratação regularizar, antes da emissão da nota fiscal, qualquer tipo 
de alteração que sofrer o seu contrato social. Para tanto, deverá comparecer à Câmara, munida dos documentos que 
formalizam a alteração. 
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18.1.1 – Em caso de não cumprimento do item 18.1 ficará suspenso o pagamento até a sua respectiva regularização. 
 
18.2 - Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta, implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
18.3 - As interessadas devem ter pleno conhecimento das disposições constantes do edital, bem como, de todas as 
condições gerais, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo, da formulação de sua 
proposta ou do perfeito cumprimento do Contrato. 
 
18.4 - Os ajustes, suas alterações e rescisão obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 – Será lavrada ata circunstanciada da sessão do Pregão, assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e pela(s) 
licitante(s) presente(s). 
 
19.2 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação, respeitada a igualdade de 
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam a legalidade, o interesse público, a finalidade e a 
segurança da aquisição. 
 
19.3 – O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
19.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será transferida para outro dia e tal fato será publicado no Diário Oficial do Estado. 
 
19.5 – A Câmara Municipal, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as licitantes obrigam-
se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de sindicâncias e verificações “in 
loco”, visando aferir a capacidade técnica e administrativa destas, podendo, ainda, promover diligências nos termos 
previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei n.º 8.666/1993. 
 
19.6 – O Pregoeiro poderá solicitar assessoria técnica de quaisquer outros departamentos da Câmara Municipal ou de 
terceiros, em qualquer fase deste procedimento licitatório, bem como lhe fica assegurado o direito de, se assim julgar 
necessário ou conveniente, visitar as dependências das licitantes, para nelas verificar as condições de trabalho e de 
atendimento às exigências deste Edital. 
 
19.7 – A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação. 
 
19.8 – Os envelopes com os documentos de Habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em 
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até a assinatura do Contrato, Após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da realização da Sessão Pública, os referidos Envelopes ficarão à disposição das empresas licitantes pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, sendo que, findo esse prazo sem que sejam retirados, serão os mesmos destruídos. 
 
19.9 - Fica eleito o foro da Comarca da Praia Grande para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste Edital e a aquisição 
objeto do mesmo que não sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com prévia renúncia de qualquer outro. 
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20 – DOS ANEXOS 
 
20.1 – Anexo I – Planilha – Proposta; 
 
20.2 – Anexo II – Modelo de Credenciamento; 
 
20.3 – Anexo III – Modelo de Declaração da Licitante de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
 
20.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 
20.5 – Anexo V – Modelo de Declaração referente ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
 
20.6 – Anexo VI – Termo de Referência e Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 
 
20.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração (inexistência de grau de parentesco com servidor/agente político); 
 
20.8 – Anexo VIII – Minuta contratual. 
 
 

Praia Grande, 15 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS 
Presidente 
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ANEXO I 
PLANILHA – PROPOSTA 

 
(esta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, devidamente datada e assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(is) e rubricada em todas as suas laudas) 
 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 035/2019 

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática. 
 
A ________________, CNPJ ________________, com sede na ________________, através de seu representante legal 
infra-assinado, vem apresentar sua proposta comercial como se segue: 
 
 

LOTE 01   

Item Descrição Qtde Preço 

unitário 

Preço 

total 

01 Computador com Processador Core I3 – 3.0 Ghz 
ou superior  

Especificação técnica: 

 Processador com suporte à soquete LGA 
1151, de 7 ª geração Core i3; 

 2 (quatro) slots de memória DIMM 
(DDR4 1600/1333/1066 MHz) 

 Módulo de memória de 1 x 4GB, DDR4 

 Processador Gráfico Integrado  

 Saída Multi-VGA: portas HDMI/RGB 

 Rede: 1 x Gigabit LAN 

 Portas no painel traseiro I/O: 

 - 1x PS/2 teclado (roxo) 

 - 1x PS/2 mouse (verde) 

 - 1x HDMI 

 - 1x porta(s) LAN (RJ45) 

 - 4x porta(s) USB 2.0  

 - 2x USB 3.0  

 - 1x entrada(s) de áudio 

 HD de 500 GB SATA3 7200 RPM;  

 Gravador DVD-RW Interno 22x SATA3;  

07 

(Sete) 
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 Gabinete ATX, 3 baias internas, Fonte 
ATX 550w (ou superior) real – na cor 
preta, Bivolt; 

 Painel frontal:  
- Leitor de Cartões de Memória Interna 
All em 1. 
- Botão Liga/Desliga na parte frontal do 
gabinete. 
- Botão reset na parte frontal do 
gabinete. 

 
Observações: 

 Placa mãe na caixa original 
 Manual de instruções 
 CD com software da placa mãe 
 Garantia de 12 (doze) meses. 
 Prazo de entrega 15 (quinze) dias 

corridos. 
 

02 Sistema Operacional MS-Windows 10 PRO – 64 
bits  

 

 A instalação do sistema operacional nos 
equipamentos descritos no item 1 será 
realizada no Setor de Informática da 
Câmara. 

 As etiquetas (colantes com identificação 
das chaves de ativação do MS-Windows 
10, não deverão ser coladas (fixadas) nos 
equipamentos, ficando sob a 
responsabilidade do Setor de Informática 
fazê-lo. 

 
Observações: 
 

 Mídia digital: link para baixar a 
instalação (programa Microsoft) 

 Certificado de ativação Chave (serial 25 
dígitos). 

 Nota fiscal eletrônica (e-NF) licença 
emitida diretamente em nome do 
cliente 

07 

(Sete) 

  

03 Sistema Automação de Escritório MS-Office 
2016 ou superior 

07 

(Sete) 
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 Deverá conter os produtos básicos: 
WORD, EXCEL, POWER POINT, 
OUTLOOK; 

 O fornecimento deverá ser em estojo 
individual, lacrado, contendo CD de 
instalação, chave do produto para 
ativação e manual de instruções; 

 A instalação do sistema de automação 
nos equipamentos descritos no item 1 
será realizada no Setor de Informática da 
Câmara; 

 As etiquetas (colantes com identificação 
das chaves de ativação do MS-Office 
2016, não deverão ser coladas (fixadas) 
nos equipamentos, ficando sob a 
responsabilidade do Setor de 
Informática fazê-lo. 

 
Observações: 
 

 Mídia digital: link para baixar a 
instalação (programa Microsoft) 

 Certificado de ativação Chave (serial 25 
dígitos). 

 Nota fiscal eletrônica (e-NF) licença 
emitida diretamente em nome do 
cliente 
 

04 Nobreak 1400 VA Bivolt – mínimo de 05 
tomadas – na cor preta. 

 Saída padrão USB para comunicação 
inteligente (acompanha cabo tipo A-B); 

 Bivolt automático: entrada 115/127V ou 
220V e saída 115V; 

 Filtro de linha; 

 Estabilizador interno com 4 estágios de 
regulação; 

 DC Start: permite que o nobreak seja 
ligado na ausência de rede elétrica; 

 Dispositivo para evitar consumo 
desnecessário das cargas da bateria; 

 Autodiagnóstico de bateria informando 
quando a bateria precisa ser substituída; 

 Recarga automática das baterias, mesmo 
com o nobreak desligado; 

05 

(Cinco) 
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 Microprocessador RISC/FLASH de alta 
velocidade: aumenta a confiabilidade e o 
desempenho do circuito eletrônico 
interno. 

 Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa 
os circuitos internos; 

 Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado para 
equipamentos de informática, áudio e 
vídeo (cargas não lineares). 

 Led colorido no painel frontal com 
indicação para as condições de 
funcionamento do nobreak; 

 Alarme audiovisual: sinalização de 
eventos como queda de rede, subtensão 
e sobretensão, fim do tempo de 
autonomia e final de vida útil da bateria; 

 Botão liga/desliga temporizado com 
função Mute: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental, além de 
desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; 

 Porta fusível externo com unidade 
reserva; 

 Software para gerenciamento de energia 
 

 Manual do equipamento. 
 Garantia de 01 (hum) ano. 
 Prazo de entrega 15 (quinze) dias 

corridos. 

 

05 Nobreak 700 VA Bivolt 

 Modelo bivolt automático: entrada 
115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 

 Filtro de linha. 

 Estabilizador interno com 4 estágios de 
regulação. 

 Opção para que o nobreak seja ligado na 
ausência de rede elétrica. 

 Autodiagnóstico de bateria: informa 
quando a bateria precisa ser substituída. 

 Recarga automática da bateria em 4 
estágios, mesmo com o nobreak 
desligado. 

03 

(três) 
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 Microprocessador RISC/FLASH de alta 
velocidade: aumenta a confiabilidade e o 
desempenho do circuito eletrônico 
interno. 

 Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa 
os circuitos internos, garantindo assim o 
seu funcionamento ideal. 

 Interativo - regulação on-line. 

 Inversor sincronizado com a rede 
(sistema PLL). 

 Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do 
nobreak para equipamentos de 
informática e similares (cargas não 
lineares). 

 Alarme audiovisual para sinalização de 
eventos como queda de rede, subtensão 
e sobretensão, fim do tempo de 
autonomia e final de vida útil da bateria, 
entre outras informações. 

 Porta fusível externo com unidade 
reserva. 

 Botão iluminado que indica as condições 
de funcionamento do nobreak - modo 
rede, modo inversor/bateria, final de 
autonomia, subtensão, sobretensão, 
entre outras informações. 

 Botão liga/desliga temporizado com 
função Mute: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental, além de 
desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento. 

 

06 Estabilizador 1000vA Bivolt para impressora 
Laser 

 Compatível com impressoras a laser; 

 Bivolt automático: entrada 
115/127/220V~ com seleção 
automática e saída fixa 115V~ (600 e 
1000 VA ou W) - 05 tomadas de saída 
padrão NBR 14136 - Filtro de linha; 

 Fusível rearmável; 

 Dispositivo para analisar distúrbios da 
rede elétrica; 

10 

(Dez) 
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 Display: Led colorido no painel frontal 
indicando as condições de 
funcionamento da rede elétrica - 
normal, alta crítica e baixa crítica; 

 Chave liga/desliga embutida para 
evitar acionamento ou 
desacionamento acidental; 

 Potência: 1000VA ou 1000W 
Frequência: 60Hz - Tensão - Entrada: 
115/127/220V~ Saída: 115V~ 

 Proteções contra: curto-circuito, 
surtos de tensão entre fase e neutro, 
sub/sobretensão de rede elétrica com 
desligamento e rearme automático, 
sobreaquecimento com desligamento 
e rearme automático, sobrecarga com 
desligamento automático; 
 

Observações: 
 Garantia: 12 (doze) meses. 
 Prazo de entrega 15 (quinze) dias 

corridos. 

 

07 Teclado Multimídia USB 

 Teclado com ajuste de inclinação; 

 Padrão ABNT2 com teclas “ç” e “?” 

 Cor: preto 

 Com 107 teclas não apagáveis pelo uso 
continuo; 

 Contendo todos os caracteres da língua 
portuguesa 

 Conexão USB 2.0. 

 

05 

(Cinco) 

 

  

08 Mouse Óptico 

 Dois botões e scroll 

 Conexão USB 2.0 e com resolução gráfica 
de 1000 DPI; 

 Cor: preto. 

 

10 

(Dez) 

 

  

09 Módulo de memória 
 
Especificações: 

 Capacidade: 4GB 

05 

(cinco) 
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 Tipo: DDR4 

 Velocidade: 2133 mt/s 

Observações: 
 Garantia de 12 (doze) meses. 
 Prazo de entrega 15 (quinze) dias 

corridos. 
 

10 Caixa de Som 
 
Especificações: 

 RMS: 5 watts 

 PMPO: 500 watts 

 Botão liga e desliga 

 Botão de volume 

 Entradas: Headfone e Microfone 

 Alimentação: USB - 5V 
 

05 

(cinco) 

  

 

 

 

11 Fonte de alimentação ATX 650W 

 
 Gabinete: ATX 
 Capacidade: 650 watts reais 
 Saída: 12 volts com 28 amp 
 Fonte: Bivolt (110/240) 
 Conector: Serial ATA (Sata) 
 Conectores para:  
 Sata: 01 (hum) 
 Floppy: 01 (hum) 
 HD/CD: 04 (quatro) 
 Conector de alimentação da placa mãe: 

01 de 20/24 pinos e 01 de 4 pinos 
 Ventilador: 2 (dois) 

 

05 

(Cinco) 

 

 

  

 

 

12 

 

Chaveador - 4 Computadores em 1 Monitor, 

Teclado e Mouse - USB - Com Cabos KVM 

Inclusos (Para MS-Windows 7, 10 e 16 e 

Windows Server 2016) 

- Chaveador de 4 portas com conexão VGA e 

USB para computadores e dispositivos de áudio 

 
Especificações Técnica - Conectados  
- 4 computadores 
 

01 

(hum) 
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Interface USB  
- Compatível com especificações USB 1.1 
 
Cabo KVM  
 

 2 Conjuntos de Cabos USB KVM de 1.2 m (4 ft.) 
 2 Conjuntos de Cabos USB KVM de 1.8 m (6 ft.) 
 2 Conjuntos de Cabos Audio de 1.2 m (4 ft.) 
 2 Conjuntos de Cabos Audio de 1.8 m (6 ft.) 

 
Interface dos cabos (Todos Machos) –  
Cabo KVM 

 Para KVM 
1x VGA/SVGA HDB 15-pinos 

 Para Computador 
1x USB (Tipo A) 
1x VGA / SVGA HDB 15-pinos 

 
Cabo Áudio 

 Para KVM 
1x 3.5 mm plug de alto falantes1x 3.5 
mm plug de microfone 

 Para Computador 
1x 3.5 mm plug de alto falantes 
1x 3.5 mm plug de microfone 

 
Conectores das Porta para PC (Todos Fêmeas) 
4x VGA / SVGA HDB 15-pinos 

 4x 3.5 mm plug de alto falantes 
 4x 3.5 mm plug de microfone 

 
Conectores das Portas do Console (Todos 
Fêmeas) 
1x USB Teclado (tipo A) 

 1x USB Mouse (tipo A) 
 1 x VGA / SVGA HDB 15-pinos 
 1x 3.5 mm plug de alto falantes 
 1x 3.5 mm plug de microfone 

 
Tipo de Alimentação  
- Através das portas USB 
 

13 
HP MM1000GFJTE 1TB Midline SATA 6G 7,2 K 
SFF Disk 
(Disco rígido para uso nos servidores HP desta 
Edilidade) 
 

04 

(Quatro
) 
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 Capacidade: 1TB 
 Velocidade: 7.200 RPM 
 Tipo de interface: SATA 6g 
 Opção HP: 832510-001 
 HP GPN: 625618-006  
 HP Model #: MM1000GFJTE 
 Modelo de disco: ST1000NX0423 
 Tamanho físico: 2,5 " 
 Compatível com os seguintes sistemas 

de servidores Proliant: Proliant BL Série: 
BL20p (G4) BL45p (G2) BL460c (G6 G7) 
BL465c (G1 G5 G6 G7) BL480c (BL620c 
G7) 

 BL680c (G5G6G7) BL685c (G6G7) 
WS460c (G6G7),  
DL Proliant Series: DL1000 DL120 
(G6G7) DL160 (G6G7) DL160se (G6G7) 
DL165 (G6G7) DL170e (G6G7), DL170h ( 
G6 G7) DL180 (G6G7) DL320 (G6G7) 
DL360 (G4pG5G6G7) DL365 
(G1G5G6G7), DL370 (G6G7) DL380 
(G4G5G6G7) DL385 (G1g2g3g4g5 / 
g5pg6 G7), DL580 (G3G4G5G6G7) 
DL585 (G2G3G4G6G7) DL785 (G6) 

 Série Proliant ML: ML 110 (G7) ML350 
(G5 G6 G7) ML370 (G5 G6 G7) ML570 
(G3 G4 G5) Série SL Proliant: SL390s (G6 
G7)  
Conjuntos de armazenamento HP: 
D2700 MSA 1040 MSA70 P2000 (G3) 
X1500 ( G2) Matrizes de 
armazenamento X16000 (G2) X1800 
(G2) X3400 (G2)  
HP: X3800 (G2) 2000i (G2) 2000sa (G2) 

 

14 HD para Desktop  
 

 Capacidade: 1TB (1000GB) 
Cache: 64MB 

 Velocidade: 7200rpm 
Interface: Sata 3 (6Gb/s) 
Compatível com Sata 1 e Sata 3 

 Conexão: com Cabo Sata 3 
 

01 

(hum) 

  

15 RACK 01   
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Especificações: 

 Para equipamentos de rede 

 Instalação em parede 

 Estrutura soldada em aço 

 Porta frontal com abertura de 135º, visor 
fumê 2,0mm com fecho e chave 

 Laterais removíveis com aletas de ventilação 
e fecho rápido 

 Recurso interno para fixação de switch 

 Cor: preto 
Medidas: 

 Rack: 7U 

 Altura: 378mm 

 Profundidade: 470mm 

 Largura: 550mm 

 

(hum) 

16 Cabo HDMI - 2 Metros 2.0 Ultra HD 3d 4k 
Suporte 

 3D 

 Canal de Ethernet HDMI 

 Retorno de áudio 

 Resolução 4k 

 Tamanho: 2 metros 

 

05 

(cinco) 

  

17 Scanner 
Especificação técnica: 

 Modos de digitalização: Simples e Duplo, 
colorido, tons de cinza e preto e branco 

 Resolução óptica: 600x600 dpi; 

 Alimentador automático: 50 folhas; 

 Tamanho do original para cópia: mínimo 
(50,8mm x 50,8mm) e máximo 216 x 
356mm); papel A3 utilizando folha de 
transporte; 

 Conectividade: USB 2.0 e WiFi; 

 Alimentação: bivolt (110 / 220 V); 

 Área de digitalização: 216x356mm; 

 Tipos de documentos: cheque, papel 
comum, cartão de visita, cartão de 
plástico, cartão com relevo; 

 Volume diário: até 2000 cópias; 

 Formato de saída: JPEG, PDF, PDF 
pesquisável, PDF/A, Word, Excel e 
PowerPoint; 

01 

(hum) 
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 Sistema compatível: Windows 7, 
Windows 8, Windows Vista, Windows 
XP. 

 
Deverá acompanhar:  

 Cabo de alimentação 
 Cabo USB 
 Folha de Transporte 
 CD de instalação com manual 

 

 PREÇO GLOBAL   R$ 

 

LOTE 02 

01 Bateria Estacionária (50Ah/45Ah/41Ah/12V) 
Especificações: 

 Dimensões:  
Comprimento: 210mm 
Largura: 175mm 
Altura: 175mm 

 Terminal: “L” 

 Respiro 

 Filtro antichama 

 Poste reforçado 

 Caixa polipropileno vermelha 

 Grades Positivas PowerFrame® 

 Grades Negativas expandidas em liga de 
chumbo-cálcio 

 Separador em polietileno  

 Labirinto SMS II 

04 

(Quatro
) 

  

 

 

 

 

02 Bateria selada modelo FirstPower FP12180 de 
12VDC, 18Ah/20Hr (Para Nobreak SMS) 

 Código do fabricante: FirstPower 
FP12180 

 Tensão da bateria: 12VDC 

 Corrente máxima de fornecimento: 18Ah 
(20Hr) 

 Dimensões: 181/77/167 mm 
(Larg/Prof/Alt) 

 Uso Standby: de 13,6 até 13,8 V 

 Cíclico: de 14,5 até 14,9 V 

 Corrente inicial máxima: 5,4ª 
 

04 

(Quatro
) 
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03 Bateria Selada (12V18Ah) 
Especificações: 

 Dimensões:  
Comprimento: 181+-2mm 
Largura: 77+-1mm 
Altura: 167+-2mm 

 Terminal: T3/T8 

 Bateria chumbo-ácida regulada por 
válvula - VRLA 

 Livre de Manutenção 

 Vaso em resina ABS especial com elevada 
resistência mecânica 

 Opera em larga faixa de temperatura: -15 
a 50ºC 

 Projetadas para não permitir a liberação 
de gases nocivos à saúde 

 A quantidade de gases exalada é 
desprezível 

 Podem ser utilizadas conjugadas com 
outros equipamentos 

 Pode ser utilizada em diversas posições 

 Permite uma instalação simples e 
otimizada 

 Atende o guia EUROBAT 

 

10 

(Dez) 
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LOTE 03 

  

01 Notebook I7 - 16GB 1TB + 128GB SSD NVIDIA 
 

 Processador: Intel Core i7-7700HQ 
(2.8GHz; 6MB Cache) 

 Sistema Operacional: Windows 10 Pro 

 Sistema Automação de Escritório MS-
Office 2016 ou superior 

 Tela: 15.6" Full HD IPS; 1920 x 1080; 
Antirreflexo 

 Memória:  16GB (2x8GB) - DDR4 - 
2400MHz 

 Armazenamento: 1TB + 128GB SSD- 
5400 RPM  

 Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 com 
6GB 

01 

(hum) 
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 Bateria: 4 células - 60WH 

 Portas: Thunderbolt (USB tipo C); HDMI; 
3x USB 3.0 (1x always on); - DisplayPort; 
RJ-45 

 Teclado: Teclado padrão ABNT/2 com 
Teclado numérico 

 Conectividade: Ethernet 100/1000M 
 
Observações: 

 Manual de instruções 
 CD com software da placa mãe 
 Garantia de 12 (doze) meses. 
 Licenças do Windows e do Office com 

chave de instalação 
 Prazo de entrega 15 (quinze) dias 

corridos. 

 

02 Software de transmissão via Streaming 
 
Características: Capturação 

 Suporte para múltiplas câmeras e 
entradas (USB, SDI, HDMI) 

 Convidados ao vivo remotos e produção 

 Exibição de página da Web e captura 

 Permite inserir mídia adicional: áudio, 
vídeo, gráficos 

 Captura de tela 

 Câmeras IP e entrada de fluxo da web 
(RTMP, MMS, HTTP, RTSP, HLS, MPEG-
Dash e UDP  

 
Características: Produção 

 Até 250 camadas 

 Com 20 ou mais transições 

 Texto e títulos (terços inferiores) 

 Chromakey 

 Mixador de áudio avançado, ingest 
multicanal 

 Sincronização de áudio e vídeo 

 Comentários de mídia social, curadoria e 
exibição 

 Contador de visualizações ao vivo 
(Facebook, YouTube, Twitch e Hitbox) 

 Playlists e carrosséis de imagens 

 Relógios, temporizadores e cronômetros 

01 

(hum) 
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 Placares ao vivo 

 Títulos e gráficos animados em 3D, 
comentários no Facebook 

 Mixagem de áudio de 8 trilhas, Pro Audio 
FX 

 Replay instantâneo 

 Conjuntos virtuais e fundos 
 

Características: Saída Streaming 

 Codificação acelerada por GPU (requer 
GPU Intel ou Nvidia) 

 RTMP, RTP multi + unicast 

 Gravar em disco (MP4, MOV) 

 Saída de Câmera Virtual e Microfone 

 Monitoramento de dados de saída e 
estatísticas 

 Saída multi visualizador 

 Saída de alimentação do programa 

 Gravação de áudio de várias faixas 
 

03 Memória DDR3 – 8Gbyte para notebook 
Características: 

 12800S-11-13 F3 

 8 GB 

 2Rx8 

01 

(hum) 
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O prazo de validade desta proposta é de __ (_____) dias, podendo o mesmo vir a ser prorrogado a pedido do Pregoeiro; 
 
Declaro que, no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste Pregão, 
inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não 
cabendo à Câmara Municipal, quaisquer custos adicionais. 
 
Dados Bancários: 
 
Banco: ______________________ 
Agência: _____________________ 
Conta Corrente: _______________ 
 
Local e data 

       (assinatura)      
 nome completo do representante legal 

cargo ou função 
RG: 
CPF: 



 

                  Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande 

                  Estado de São Paulo 

 

 

29 

 

 

 
ANEXO II 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
(papel timbrado da licitante) 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 035/2019 

 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa...................., CNPJ..........................., com sede na..................., através de seu 
representante legal infra-assinado, credencia ____________, portador da cédula de identidade nº ............................., 
outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Pregão nº 005/19, em especial para formular 
lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir e ainda praticar todos os atos inerentes ao certame. 
 
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado 
certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância 
com as condições constantes no edital. 
 
 
 
Local e data 
 
 

       (assinatura com firma reconhecida)      
 nome completo do representante legal 

cargo ou função 
RG: 
CPF: 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(papel timbrado da licitante) 

 
AO 
PREGOEIRO DA 
CÂMARA MUNICIPALDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 035/2019 

 
 
Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos 
que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 
 
 
 
Local e data 
 
 

       (assinatura)      
 nome completo do representante legal 

cargo ou função 
RG: 
CPF: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(papel timbrado da licitante) 

 
 

AO 
PREGOEIRO DA 
CÂMARA MUNICIPALDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 035/2019 

 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa 
________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ ________________ é microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 

       (assinatura)      
 nome completo do representante legal 

cargo ou função 
RG: 
CPF: 

 
 
 
Observação: A declaração de que trata este ANEXO IV, deverá ser apresentada fora dos envelopes, no ato do 
credenciamento. 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(papel timbrado da licitante) 
 
 

AO 
PREGOEIRO DA 
CÂMARA MUNICIPALDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 035/2019 

 
 
 
Declaramos, para todos os fins e efeitos de direito, sob as penas da lei, que nossa empresa atende ao disposto no art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal, “XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 

       (assinatura)      
 nome completo do representante legal 

cargo ou função 
RG: 
CPF: 
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ANEXO VI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
PREGÃO N.º 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 035/2019 

 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. 
 
Valor estimado: O valor estimado da contratação é de R$ 85.824,70 
 
Especificações dos produtos: 

 

Item Descrição Qtde Imagem 

Ilustrativa 

 LOTE 01   

01 Computador com Processador Core I3 – 3.0 

Ghz ou superior  

Especificação técnica: 

 Processador com suporte à soquete LGA 1151, de 7 

ª geração Core i3; 

 2 (quatro) slots de memória DIMM (DDR4 

1600/1333/1066 MHz) 

 Módulo de memória de 1 x 4GB, DDR4 

 Processador Gráfico Integrado  

 Saída Multi-VGA: portas HDMI/RGB 

 Rede: 1 x Gigabit LAN 

 Portas no painel traseiro I/O: 

 - 1x PS/2 teclado (roxo) 

 - 1x PS/2 mouse (verde) 

 - 1x HDMI 

 - 1x porta(s) LAN (RJ45) 

 - 4x porta(s) USB 2.0  

 - 2x USB 3.0  

 - 1x entrada(s) de áudio 

 HD de 500 GB SATA3 7200 RPM;  

 Gravador DVD-RW Interno 22x SATA3;  

 Gabinete ATX, 3 baias internas, Fonte ATX 550w 

(ou superior) real – na cor preta, Bivolt; 

 Painel frontal:  

- Leitor de Cartões de Memória Interna All em 1. 

07 

(Sete) 
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- Botão Liga/Desliga na parte frontal do gabinete. 

- Botão reset na parte frontal do gabinete. 
 

Observações: 

 Placa mãe na caixa original 

 Manual de instruções 

 CD com software da placa mãe 

 Garantia de 12 (doze) meses. 

 Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos. 

 

02 Sistema Operacional MS-Windows 10 PRO – 

64 bits  
 

 A instalação do sistema operacional nos equipamentos 
descritos no item 1 será realizada no Setor de 
Informática da Câmara. 

 As etiquetas (colantes com identificação das chaves de 
ativação do MS-Windows 10, não deverão ser coladas 
(fixadas) nos equipamentos, ficando sob a 
responsabilidade do Setor de Informática fazê-lo. 

 
Observações: 

 

 Mídia digital: link para baixar a instalação (programa 
Microsoft) 

 Certificado de ativação Chave (serial 25 dígitos). 
 Nota fiscal eletrônica (e-NF) licença emitida diretamente em 

nome do cliente 

07 

(Sete) 

 

03 Sistema Automação de Escritório MS-Office 

2016 ou superior 

 Deverá conter os produtos básicos: WORD, EXCEL, 
POWER POINT, OUTLOOK; 

 O fornecimento deverá ser em estojo individual, 
lacrado, contendo CD de instalação, chave do produto 
para ativação e manual de instruções; 

 A instalação do sistema de automação nos 
equipamentos descritos no item 1 será realizada no 
Setor de Informática da Câmara; 

 As etiquetas (colantes com identificação das chaves de 
ativação do MS-Office 2016, não deverão ser coladas 
(fixadas) nos equipamentos, ficando sob a 
responsabilidade do Setor de Informática fazê-lo. 

 
Observações: 

 

07 

(Sete) 
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 Mídia digital: link para baixar a instalação (programa 
Microsoft) 

 Certificado de ativação Chave (serial 25 dígitos). 
 Nota fiscal eletrônica (e-NF) licença emitida diretamente em 

nome do cliente 
 

04 Nobreak 1400 VA Bivolt – mínimo de 05 

tomadas – na cor preta. 
 Saída padrão USB para comunicação inteligente 

(acompanha cabo tipo A-B); 

 Bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e 

saída 115V; 

 Filtro de linha; 

 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 

 DC Start: permite que o nobreak seja ligado na 

ausência de rede elétrica; 

 Dispositivo para evitar consumo desnecessário das 

cargas da bateria; 

 Autodiagnóstico de bateria informando quando a 

bateria precisa ser substituída; 

 Recarga automática das baterias, mesmo com o 

nobreak desligado; 

 Microprocessador RISC/FLASH de alta 

velocidade: aumenta a confiabilidade e o 

desempenho do circuito eletrônico interno. 

 Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os 

circuitos internos; 

 Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão 

adequado para equipamentos de informática, áudio 

e vídeo (cargas não lineares). 

 Led colorido no painel frontal com indicação para 

as condições de funcionamento do nobreak; 

 Alarme audiovisual: sinalização de eventos como 

queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do 

tempo de autonomia e final de vida útil da bateria; 

 Botão liga/desliga temporizado com função Mute: 

evita o acionamento ou desacionamento acidental, 

além de desabilitar o alarme sonoro após a 

sinalização de algum evento; 

 Porta fusível externo com unidade reserva; 

 Software para gerenciamento de energia 

 

 Manual do equipamento. 

05 

(Cinco) 
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 Garantia de 01 (hum) ano. 

 Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos. 

 

05 Nobreak 700 VA Bivolt 
 Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 

220V~ e saída 115V~. 

 Filtro de linha. 

 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

 Opção para que o nobreak seja ligado na ausência 

de rede elétrica. 

 Autodiagnóstico de bateria: informa quando a 

bateria precisa ser substituída. 

 Recarga automática da bateria em 4 estágios, 

mesmo com o nobreak desligado. 

 Microprocessador RISC/FLASH de alta 

velocidade: aumenta a confiabilidade e o 

desempenho do circuito eletrônico interno. 

 Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os 

circuitos internos, garantindo assim o seu 

funcionamento ideal. 

 Interativo - regulação on-line. 

 Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 

 Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão 

adequado na saída do nobreak para equipamentos 

de informática e similares (cargas não lineares). 

 Alarme audiovisual para sinalização de eventos 

como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 

do tempo de autonomia e final de vida útil da 

bateria, entre outras informações. 

 Porta fusível externo com unidade reserva. 

 Botão iluminado que indica as condições de 

funcionamento do nobreak - modo rede, modo 

inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, 

sobretensão, entre outras informações. 

 Botão liga/desliga temporizado com função Mute: 

evita o acionamento ou desacionamento acidental, 

além de desabilitar o alarme sonoro após a 

sinalização de algum evento. 

03 

(três) 

 

06 Estabilizador 1000vA Bivolt para impressora 

Laser 
 Compatível com impressoras a laser; 

10 

(Dez) 
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 Bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com 

seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 

1000 VA ou W) - 05 tomadas de saída padrão 

NBR 14136 - Filtro de linha; 

 Fusível rearmável; 

 Dispositivo para analisar distúrbios da rede 

elétrica; 

 Display: Led colorido no painel frontal 

indicando as condições de funcionamento da 

rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica; 

 Chave liga/desliga embutida para evitar 

acionamento ou desacionamento acidental; 

 Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz - 

Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ 

 Proteções contra: curto-circuito, surtos de tensão 

entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede 

elétrica com desligamento e rearme automático, 

sobreaquecimento com desligamento e rearme 

automático, sobrecarga com desligamento 

automático; 

Observações: 

 Garantia: 12 (doze) meses. 

 Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos. 

 

 

 

 

 

07 Teclado Multimídia USB 

 Teclado com ajuste de inclinação; 

 Padrão ABNT2 com teclas “ç” e “?” 

 Cor: preto 

 Com 107 teclas não apagáveis pelo uso continuo; 

 Contendo todos os caracteres da língua portuguesa 

 Conexão USB 2.0. 

 

05 

(Cinco) 

 

 

08 Mouse Óptico 
 Dois botões e scroll 

 Conexão USB 2.0 e com resolução gráfica de 1000 

DPI; 

 Cor: preto. 

 

10 

(Dez) 

 

 

09 Módulo de memória 
 

Especificações: 

05 

(cinco) 
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 Capacidade: 4GB 

 Tipo: DDR4 

 Velocidade: 2133 mt/s 

Observações: 

 Garantia de 12 (doze) meses. 

 Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos. 

 

 

10 Caixa de Som 
 

Especificações: 

 
 RMS: 5 watts 

 PMPO: 500 watts 

 Botão liga e desliga 

 Botão de volume 

 Entradas: Headfone e Microfone 

 Alimentação: USB - 5V 

 

05 

(cinco) 

 

 

 

 

11 Fonte de alimentação ATX 650W 

 
 Gabinete: ATX 

 Capacidade: 650 watts reais 

 Saída: 12 volts com 28 amp 

 Fonte: Bivolt (110/240) 

 Conector: Serial ATA (Sata) 

 Conectores para:  

 Sata: 01 (hum) 

 Floppy: 01 (hum) 

 HD/CD: 04 (quatro) 

 Conector de alimentação da placa mãe: 01 de 20/24 
pinos e 01 de 4 pinos 

 Ventilador: 2 (dois) 

 

05 

(Cinco) 

 

 

 

 

 

12 

 

Chaveador - 4 Computadores em 1 Monitor, Teclado e 

Mouse - USB - Com Cabos KVM Inclusos (Para MS-

Windows 7, 10 e 16 e Windows Server 2016) 

- Chaveador de 4 portas com conexão VGA e USB para 

computadores e dispositivos de áudio 

 

Especificações Técnica - Conectados  

- 4 computadores 

 

01 

(hum) 
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Interface USB  

- Compatível com especificações USB 1.1 

 

Cabo KVM  
 

 2 Conjuntos de Cabos USB KVM de 1.2 m (4 ft.) 

 2 Conjuntos de Cabos USB KVM de 1.8 m (6 ft.) 

 2 Conjuntos de Cabos Audio de 1.2 m (4 ft.) 

 2 Conjuntos de Cabos Audio de 1.8 m (6 ft.) 

 
Interface dos cabos (Todos Machos) –  
Cabo KVM 

 Para KVM 
1x VGA/SVGA HDB 15-pinos 

 Para Computador 

1x USB (Tipo A) 
1x VGA / SVGA HDB 15-pinos 

 
Cabo Áudio 

 Para KVM 

1x 3.5 mm plug de alto falantes1x 3.5 mm plug de 
microfone 

 Para Computador 

1x 3.5 mm plug de alto falantes 
1x 3.5 mm plug de microfone 

 
Conectores das Porta para PC (Todos Fêmeas) 
4x VGA / SVGA HDB 15-pinos 

 4x 3.5 mm plug de alto falantes 

 4x 3.5 mm plug de microfone 

 
Conectores das Portas do Console (Todos Fêmeas) 
1x USB Teclado (tipo A) 

 1x USB Mouse (tipo A) 

 1 x VGA / SVGA HDB 15-pinos 

 1x 3.5 mm plug de alto falantes 

 1x 3.5 mm plug de microfone 
 
Tipo de Alimentação  

- Através das portas USB 

 

13 
HP MM1000GFJTE 1TB Midline SATA 6G 7,2 K SFF 

Disk 
(Disco rígido para uso nos servidores HP desta Edilidade) 

 
 Capacidade: 1TB 

 Velocidade: 7.200 RPM 

 Tipo de interface: SATA 6g 

 Opção HP: 832510-001 

 HP GPN: 625618-006  

 HP Model #: MM1000GFJTE 

 Modelo de disco: ST1000NX0423 

 Tamanho físico: 2,5 " 

04 

(Quatro) 
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 Compatível com os seguintes sistemas de servidores 
Proliant: Proliant BL Série: BL20p (G4) BL45p (G2) 
BL460c (G6 G7) BL465c (G1 G5 G6 G7) BL480c 
(BL620c G7) 

 BL680c (G5G6G7) BL685c (G6G7) WS460c (G6G7),  
DL Proliant Series: DL1000 DL120 (G6G7) DL160 
(G6G7) DL160se (G6G7) DL165 (G6G7) DL170e 
(G6G7), DL170h ( G6 G7) DL180 (G6G7) DL320 
(G6G7) DL360 (G4pG5G6G7) DL365 (G1G5G6G7), 
DL370 (G6G7) DL380 (G4G5G6G7) DL385 
(G1g2g3g4g5 / g5pg6 G7), DL580 (G3G4G5G6G7) 
DL585 (G2G3G4G6G7) DL785 (G6) 

 Série Proliant ML: ML 110 (G7) ML350 (G5 G6 G7) 
ML370 (G5 G6 G7) ML570 (G3 G4 G5) Série SL 
Proliant: SL390s (G6 G7)  
Conjuntos de armazenamento HP: D2700 MSA 1040 
MSA70 P2000 (G3) X1500 ( G2) Matrizes de 
armazenamento X16000 (G2) X1800 (G2) X3400 (G2)  
HP: X3800 (G2) 2000i (G2) 2000sa (G2) 

 

14 HD para Desktop  

 
 Capacidade: 1TB (1000GB) 

Cache: 64MB 

 Velocidade: 7200rpm 
Interface: Sata 3 (6Gb/s) 
Compatível com Sata 1 e Sata 3 

 Conexão: com Cabo Sata 3 
 

01 

(hum) 

 

15 RACK 
Especificações: 

 Para equipamentos de rede 

 Instalação em parede 

 Estrutura soldada em aço 

 Porta frontal com abertura de 135º, visor fumê 2,0mm com fecho 
e chave 

 Laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido 

 Recurso interno para fixação de switch 

 Cor: preto 
Medidas: 

 Rack: 7U 

 Altura: 378mm 

 Profundidade: 470mm 

 Largura: 550mm 

 

01 

(hum) 
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16 Cabo HDMI - 2 Metros 2.0 Ultra HD 3d 4k 

 

Suporte 

 3D 

 Canal de Ethernet HDMI 

 Retorno de áudio 

 Resolução 4k 

 Tamanho: 2 metros 

 

05 

(cinco) 

 

17 Scanner 
Especificação técnica: 

 Modos de digitalização: Simples e Duplo, colorido, 

tons de cinza e preto e branco 

 Resolução óptica: 600x600 dpi; 

 Alimentador automático: 50 folhas; 

 Tamanho do original para cópia: mínimo (50,8mm 

x 50,8mm) e máximo 216 x 356mm); papel A3 

utilizando folha de transporte; 

 Conectividade: USB 2.0 e WiFi; 

 Alimentação: bivolt (110 / 220 V); 

 Área de digitalização: 216x356mm; 

 Tipos de documentos: cheque, papel comum, cartão 

de visita, cartão de plástico, cartão com relevo; 

 Volume diário: até 2000 cópias; 

 Formato de saída: JPEG, PDF, PDF pesquisável, 

PDF/A, Word, Excel e PowerPoint; 

 Sistema compatível: Windows 7, Windows 8, 

Windows Vista, Windows XP. 

 

Deverá acompanhar:  

 Cabo de alimentação 

 Cabo USB 

 Folha de Transporte 

 CD de instalação com manual 

 

01 

(hum) 

 

 LOTE 02   

01 Bateria Estacionária (50Ah/45Ah/41Ah/12V) 
Especificações: 

 Dimensões:  

Comprimento: 210mm 

Largura: 175mm 

Altura: 175mm 

04 

(Quatro) 

 

 

 

 



 

                  Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande 

                  Estado de São Paulo 

 

 

42 

 

 

 Terminal: “L” 

 Respiro 

 Filtro antichama 

 Poste reforçado 

 Caixa polipropileno vermelha 

 Grades Positivas PowerFrame® 

 Grades Negativas expandidas em liga de chumbo-

cálcio 

 Separador em polietileno  

 Labirinto SMS II 

 

02 Bateria selada modelo FirstPower FP12180 de 

12VDC, 18Ah/20Hr (Para Nobreak SMS) 
 Código do fabricante: FirstPower FP12180 

 Tensão da bateria: 12VDC 

 Corrente máxima de fornecimento: 18Ah (20Hr) 

 Dimensões: 181/77/167 mm (Larg/Prof/Alt) 

 Uso Standby: de 13,6 até 13,8 V 

 Cíclico: de 14,5 até 14,9 V 

 Corrente inicial máxima: 5,4ª 

 

04 

(Quatro) 

 

 

 

03 Bateria Selada (12V18Ah) 
Especificações: 

 Dimensões:  

Comprimento: 181+-2mm 

Largura: 77+-1mm 

Altura: 167+-2mm 

 Terminal: T3/T8 

 Bateria chumbo-ácida regulada por válvula - VRLA 

 Livre de Manutenção 

 Vaso em resina ABS especial com elevada 

resistência mecânica 

 Opera em larga faixa de temperatura: -15 a 50ºC 

 Projetadas para não permitir a liberação de gases 

nocivos à saúde 

 A quantidade de gases exalada é desprezível 

 Podem ser utilizadas conjugadas com outros 

equipamentos 

 Pode ser utilizada em diversas posições 

 Permite uma instalação simples e otimizada 

 Atende o guia EUROBAT 

 

10 

(Dez) 
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 LOTE 03   

01 Notebook I7 - 16GB 1TB + 128GB SSD 

NVIDIA 
 

 Processador: Intel Core i7-7700HQ (2.8GHz; 6MB 

Cache) 

 Sistema Operacional: Windows 10 Pro 

 Sistema Automação de Escritório MS-Office 2016 

ou superior 

 Tela: 15.6" Full HD IPS; 1920 x 1080; Antirreflexo 

 Memória:  16GB (2x8GB) - DDR4 - 2400MHz 

 Armazenamento: 1TB + 128GB SSD- 5400 RPM  

 Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 com 6GB 

 Bateria: 4 células - 60WH 

 Portas: Thunderbolt (USB tipo C); HDMI; 3x USB 

3.0 (1x always on); - DisplayPort; RJ-45 

 Teclado: Teclado padrão ABNT/2 com Teclado 

numérico 

 Conectividade: Ethernet 100/1000M 

 
Observações: 

 Manual de instruções 

 CD com software da placa mãe 

 Garantia de 12 (doze) meses. 

 Licenças do Windows e do Office com chave de instalação 

 Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos. 

 

01 

(hum) 

 

02 Software de transmissão via Streaming 
 

Características: Capturação 

 Suporte para múltiplas câmeras e entradas (USB, 

SDI, HDMI) 
 Convidados ao vivo remotos e produção 

 Exibição de página da Web e captura 

 Permite inserir mídia adicional: áudio, vídeo, 

gráficos 

 Captura de tela 

 Câmeras IP e entrada de fluxo da web (RTMP, 

MMS, HTTP, RTSP, HLS, MPEG-Dash e UDP  

 

Características: Produção 

 Até 250 camadas 

 Com 20 ou mais transições 

01 

(hum) 
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 Texto e títulos (terços inferiores) 

 Chromakey 

 Mixador de áudio avançado, ingest multicanal 

 Sincronização de áudio e vídeo 

 Comentários de mídia social, curadoria e exibição 

 Contador de visualizações ao vivo (Facebook, 

YouTube, Twitch e Hitbox) 

 Playlists e carrosséis de imagens 

 Relógios, temporizadores e cronômetros 

 Placares ao vivo 

 Títulos e gráficos animados em 3D, comentários no 

Facebook 

 Mixagem de áudio de 8 trilhas, Pro Audio FX 

 Replay instantâneo 

 Conjuntos virtuais e fundos 

 
Características: Saída Streaming 

 Codificação acelerada por GPU (requer GPU Intel 

ou Nvidia) 

 RTMP, RTP multi + unicast 

 Gravar em disco (MP4, MOV) 

 Saída de Câmera Virtual e Microfone 

 Monitoramento de dados de saída e estatísticas 

 Saída multi visualizador 

 Saída de alimentação do programa 

 Gravação de áudio de várias faixas 

 

03 Memória DDR3 – 8Gbyte para notebook 
Características: 

 12800S-11-13 F3 

 8 GB 

 2Rx8 

 

01 

(hum) 
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ANEXO VII 

 

 
PREGÃO N.º 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 035/2019 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(usar papel timbrado da empresa)  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº ________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que:  

 

1) Não possui proprietário, sócio ou funcionário que seja servidor ou agente político do órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

 
 
Local e data 
 
 
 
 

       (assinatura)      
 nome completo do representante legal 

cargo ou função 
RG: 
CPF: 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                  Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande 

                  Estado de São Paulo 

 

 

46 

 

 

ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
PROCESSO N. 035/2019 
CONTRATO N. ........../2019 
 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 

PRAIA GRANDE E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxx 

 
Aos .... dias do mês de ............ de 2019, na sede da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, Praça 
Vereador Vital Muniz, n. 01, CNPJ/MF nº 03100645/0001-94, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador 
EDNALDO DOS SANTOS PASSOS, brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., CNPJ/MF n.º ............, estabelecida na Rua ......................................., neste ato 
representada por ....................., doravante denominada CONTRATADA, compareceram para celebrar o presente contrato, 
que se regerá integralmente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, e têm entre si justo e contratado a Aquisição 
de ......................................, em razão de licitação realizada na modalidade PREGÃO N.º 005/2019, decorrente do 
Processo nº 151/2015, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de ............................., devidamente instalados 
nos setores indicados pelo Setor de TI da Edilidade. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto conforme descrição detalhada no Anexo VI do 

Edital de licitação Pregão n.º 005/2019, que integra e fica fazendo parte integrante deste contrato para todos os fins. 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto em até 15 (QUINZE) dias corridos a contar da 

assinatura do presente. 

Parágrafo primeiro – A contratada concederá garantia mínima contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) 

meses. 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA assume a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços e 
produtos relacionados com o objeto acima, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços 
causados à contratante e/ou a terceiros. 

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATANTE se obriga a empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento em 
dia; encaminhando para publicação o extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem, além de arcar com as despesas 
concernentes à tais publicações. 

CLÁUSULA SEXTA - A despesa com a execução deste contrato correrá pela dotação nº ................ 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE pagará à contratada o valor total de R$ .............., no prazo de 10 (dez) dias 
úteis após o recebimento das notas fiscais referentes aos produtos entregues.  

Parágrafo Primeiro – Não haverá reajuste no valor do contrato. 

Parágrafo Segundo - Quando ocorrer qualquer irregularidade no faturamento, a contagem do prazo previsto no caput 
iniciar-se-á somente após o acerto pela contratada. 



 

                  Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande 

                  Estado de São Paulo 

 

 

47 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - Fica facultado à contratante considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e 
sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente aos serviços/produtos fornecidos, se lhe convier este 
procedimento, em decorrência da não aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA – São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, ou quaisquer outras 
incidências resultantes da execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Este contrato poderá ser cancelado de pleno direito quando: 
 
a) A EMPRESA não cumprir as obrigações do contrato. 
 
b) A EMPRESA não formalizar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 
 
c) A EMPRESA der causa a rescisão administrativa do Contrato. 
 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato. 
 
e) O preço registrado se apresentar superior ao praticado pelo mercado. 
 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As infrações ao presente contrato implicam nas seguintes penalidades: 

 
a) Multa por dia de atraso de entrega do objeto: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor do contrato, até 

o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo a multa somente sobre o valor do bem não entregue no prazo. 
b) Multa por inexecução parcial: 10 % (dez inteiros por cento) sobre o valor do bem não entregue. 
c) Multa por inexecução total: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do contrato. 
d) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA: 

d.1) Transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE; 
d.2) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas; 
d.3) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços ou da garantia contratada; 

 
e) Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA, praticar 

por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 
dano ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 
causados. 

f) As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
g) O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança 

respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da 
importância que a EMPRESA detentora tenha a receber da CMEBPG. Não havendo pagamento pela EMPRESA, 
o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo executivo. 

h) Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela licitante que vier a ser 
vencedora, serão atualizadas pelo INPC - IBGE, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou 
represente, calculado “pro rata die” e acrescido de juros de mora de 2% (seis por cento). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666, de 
21.06.93, suas alterações e pelos princípios de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e das disposições de Direito Privado. 

Parágrafo Único – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais do Direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O contrato terá vigência de 12 meses, relativo ao período total da garantia contra 
defeitos de fabricação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Fica eleito o Foro da Comarca de Praia Grande, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato. 

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença das 
testemunhas abaixo. 

 

Praia Grande, ............. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS – Presidente 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante 

Testemunhas: 

 

_________________________________                                              __________________________________ 


