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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

 
 

OBJETO:  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 

 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Até às 08:29 (oito hora e vinte e nove minutos) horas do dia 24/11/2020 

 

 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

DATA: 24/11/2020 

HORÁRIO: das 08:30 (oito horas e trinta minutos) horas até as 08:59 (oito e cinquenta e nove). 

 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 

DATA:24/11/2020 

HORÁRIO: das 09:00 (nove) horas 

LOCAL: www.licitanet.com.br “Acesso Identificado” 

 

 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:  

Na internet, no site: www.cistri.saude.mg.gov.br 

Telefone (34) 2589-1710 ou no Departamento de Licitações. 

 

 

ESCLARECIMENTOS: 
e-mail: licitacao@cistri.saude.mg.gov.br 
 
 
ENDEREÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES:  
Av. dos Eucaliptos, nº 800, Jardim Patrícia, 1º andar, CEP: 38.414-123, Uberlândia-MG 
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PREÂMBULO 

 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO 
TRIÂNGULO NORTE - CISTRI, com endereço à Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia | CEP: 38414-123, Uberlândia - MG, 
inscrito no CNPJ sob o 19.455.924/0001-00, isento de inscrição estadual, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação, PROCESSO N.º 76/2020, REGISTRO DE PREÇO N° 02/2020, sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO  N.º 02/2020, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,  regido pela Lei Federal n. º 10.520, de 17 de Julho de 2002, 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Resolução do Consórcio 11 de 03/08/2020 e demais condições fixadas neste edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE - 
CISTRI. 

 

I OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA 
 

1.1.1. Compõem o presente edital: 
 
1.1.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
1.1.1.2. ANEXO II - Ficha Técnica descritiva do objeto 
1.1.1.3. ANEXO III - Modelo de proposta comercial final 
1.1.1.4. ANEXO IV  - Modelo das declarações; 
1.1.1.5. ANEXO V - Minuta da Ata 
1.1.1.6. ANEXO VI       -         Minuta do contrato 
1.1.1.7. ANEXO VII -  Adesão ao sistema do portal Licitanet 

 

II CONSULTA E ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES 

 
2.1 O Edital de Pregão eletrônico e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados através de download no site do 

CISTRI (www.cistri.saude.mg.gov.br) ou da LICITANET (www.licitanet.com.br), ou solicitado via e-mail. 
 

2.2 Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: 
licitacao@cistri.saude.mg.gov.br via telefone (34) 2589-1710, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o 
recebimento das propostas.  

 
2.3 As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimento serão encaminhadas por e-mail, telefone ou 

disponibilizadas no site www.cistri.saude.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados. 
 

2.4 A reunião que porventura extrapolar o horário de funcionamento do CISTRI (17:00 horas) será suspensa e terá sua 
continuidade marcada para as 09:00 horas do dia útil subsequente. 

 
2.5 Serão disponibilizados no site www.cistri.saude.mg.gov.br e/ou no site www.licitanet.com.br todos os avisos, 

comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital assim como no Diário Oficial dos Municípios Mineiros da 
Associação Mineira de Municípios – AMM (www.diariomunicipal.com.br) e no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais www.iof.mg.gov.br. 

 
2.6 As impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º dia útil, e por licitante, 

ou seja, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, para o endereço 
eletrônico licitacao@cistri.saude.mg.gov.br, e anexa na plataforma licitanet, dirigida ao Pregoeiro, que deverá decidir 
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei 
8.666/93. 

 
2.6.1 A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de seu documento de 

identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão 
social, número do CNPJ e endereço, número do documento de identificação e CPF do signatário e 
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comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública). 
 

2.6.2 Serão consideradas intempestivas impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços 
eletrônicos, que por essa razão não sejam recebidas pelo Pregoeiro no prazo estabelecido. 

 
2.6.3 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração 

não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. 
 

a) A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail e será divulgada na plataforma LICITANET 
para conhecimento de todos os interessados. 

 
2.6 Se houver alteração na data da licitação a mesma será publicada nos diários oficiai estabelecidos no item 2.5 deste 

Edital. 
 

III - CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
3.1. Das Condições 

 
3.1.1.  Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 

que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e 
que estiverem devidamente cadastrados junto à www.licitanet.com.br. 

 
3.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no modelo IV do 

ANEXO IV e de Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante para fins de 
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na 
própria proposta, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (Artigos 44 e 
45 da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 2006).  

 
3.2. O licitante deverá estar credenciado à www.licitanet.com.br até no mínimo uma hora antes do horário fixado no 

edital para o recebimento das propostas. 
 

3.3. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
 

3.3.1. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas 
no Edital. 
 

3.3.2. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo 
e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro, sem a identificação da empresa participante 
no certame. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante, que pagará a Licitanet 
- Licitações on line, provedora do sistema eletrônico, o plano escolhido por ele estabelecido Anexo VI. 

 
3.4. Das Restrições  

 
3.4.1.  Não poderá participar empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 

Administração Pública, de acordo com o previsto no art. 87, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e que não 
tenha a sua idoneidade restabelecida.  

 
3.4.2. Não serão admitidas como proponentes empresas cujos sócios ou responsáveis técnicos sejam servidores do 

CISTRI. 
 
 3.4.3. Empresa com falência decretada ou concordata. 
 

IV REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
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d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 
4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA WWW.LICITANET.COM.BR 
 
4.3. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no 
item 5.8, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 
www.licitanet.com.br, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
site: www.licitanet.com.br 
 
4.4. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação, a qual deverá manifestar, por meio de 
seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
 
4.5. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, 
em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
 
4.6. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
www.licitanet.com.br 
 
4.7. 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 a licitanet.com.br a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.8. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
 
5. PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido. 
 
5.2. Caberá ao fornecedor 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 
sistema ou da desconexão do seu representante; 
 
5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
5.4 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 
associada ou pelos telefones: Uberlândia-MG (34) 3014-6633 / 3236-757ou (34) 99678-7950 (Suporte aos Fornecedores pelo 
e-mail contato@licitanet.com.br 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital e a 
proposta de preços com a descrição do objeto ofertado e os respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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6.2. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital ocorrerá por meio de chave de acesso e 
senha. 
 
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.4. Incumbirá ao licitante 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 
sistema ou de sua desconexão. 
 
6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema; 
 
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados 
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 
6.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, devendo nela constar: valor 
unitário, e a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, etc; 
 
6.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.10. 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. 
 
6.11. 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. 
 
6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
6.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas 
federais, quando participarem de licitações públicas, quando for o caso. 
 

V ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
5.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 
indicados neste Edital. 
 
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 
 
5.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
5.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 
os participantes. 
 
5.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 
de aceitação. 
 
5.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
a) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
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5.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
 
5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 
 
5.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
5.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser os indicados no item 5.47. 
 
5.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
5.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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. 
 
5.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
5.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado 
pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 
preço. 
 
5.17. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, 
durante a disputa de lances, não é possível corrigir lances de proposta ou depois da fase de lances. 
 
5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 
sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 
 
5.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de 
mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 
 
5.20. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando 
for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
5.21. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no 
regime ME/EPP enviar também o Anexo 6), deverão ser anexados na aba Habilitanet, devendo o condutor habilitar o upload 
dos mesmos. 
 
5.22. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o fim da conferência da 
documentação. 
 
5.23. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação na forma acima estabelecida acarretará nas sanções 
previstas no item 12, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
 
5.24. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também 
nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 
5.25. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado 
para a contratação. 
 
5.26. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
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5.27. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema aplicará logo após 
o fim da fase de lances os critérios para o desempate em favor ME/EPP, se for o caso. 
 
5.28. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência 
definido pela administração pública. 
 
5.29. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
5.30. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as 
ESPECIFICAÇÕES dos serviços e/ou produtos ofertados. A não inserção de especificações dos serviços e/ou produtos neste 
campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. O 
objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas nos ANEXOS 01 e 03. 
 
5.31. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
5.32. Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa essa informação dos dados cadastrais da empresa, por isso é 
importante que essa informação esteja atualizada por parte do licitante sob pena do licitante enquadrado nesta situação não 
utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006. 
 
5.33. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO 
TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 
 
5.34. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço unitário por item. 
 
5.35. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo 
I. 
 
5.36. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua 
entrega no local fixado por este Edital. 
 
5.37. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 
5.38. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país com apenas duas casas decimais após a vírgula. 
 
5.39. Os preços deverão ser cotados considerando a execução do objeto de acordo com o Anexo I, incluídos os valores de 
quaisquer gastos ou despesas com honorários, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 
acessórios. 
 
5.40. As propostas que omitirem o prazo de validade, serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.41. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas 
e condições deste edital e total sujeição à legislação pertinente. 
 
5.42. Não serão consideradas opções de preços. 
 
5.43. A apresentação da proposta em desacordo com as exigências deste Edital acarretará na desclassificação da empresa 
licitante. 
 
5.44. Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o 
seu conteúdo. 
 
5.45. O critério de julgamento para os itens deste certame será o menor preço por item, considerando o pleno atendimento 
às especificações e condições estabelecidas neste Edital. 
 
5.46. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes 
do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
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5.47. Na fase de lances, esses deverão ser apresentados para cada item do objeto licitado, considerando como item cada 
medicamento e/ou material médico-hospitalar constantes do Anexo I, cujos lances deverão ser feitos em valores 
decrescentes e em intervalos mínimos conforme demonstra a tabela constante no Termo de Referência – Anexo I, deste 
Edital. 
 
5.48. Encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao valor apresentado pela primeira 
classificada, facultada a negociação direta caso o preço seja considerado inaceitável. 
 
5.49. Para a proposta declarada como inaceitável deverá a Pregoeira apresentar motivação e caso seja aceitável se dará início 
à fase de habilitação. 
 
5.50. Fica ressalvado ao CISTRI o direito de rejeitar todas as propostas ou ainda revogar ou anular a licitação em conformidade 
com a legislação pertinente. 
 
5.51. No julgamento das propostas a Pregoeira poderá solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados ou realizar diligências para obter mais esclarecimentos. 
 
5.52. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 04 (quatro) horas a contar da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, via e-mail  licitacao@cistri.saude.mg.gov.br, e nela deverão constar: 
a) os preços finais negociados com o CISTRI, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo 
a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
b) descrição e especificação do objeto licitado, na forma do Anexo III deste edital; 
c) preço por item, em numeral; 
d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
e) prazo da prestação de serviço dos itens, no máximo, 07 (sete), a partir do recebimento da ordem de compra; 
 
f) a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 

VI CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 
6.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário por item, observado o prazo para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
 
6.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 
 
6.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na 
ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
6.4. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes. 
 

VII DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
7.1. Os licitantes de forma OBRIGATÓRIA, deverão cadastrar os documentos na plataforma da LICITANTET, para fins de 
classificação de Habilitação. Caso algum documento não seja cadastrado o mesmo poderá ser INABILITADO, salvo as 
condições do tratamento favorecido de ME/EPP, conforme Lei 123/2006. Os documentos que deverão ser incluídos na 
plataforma da LICITANTET são:  
 

• Habilitação Jurídica  
 
7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  
 
7.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício, se 
necessário for.  
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7.1.3. Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual;  
 
7.1.4. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no 
anexo III do presente Edital.  
 
7.1.5. Declaração de conhecimento do edital conforme modelo no anexo II do presente Edital.  
 
7.1.6. Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação, conforme modelo no anexo III do presente Edital.  
 

• Regularidade Fiscal  
 
7.1.7. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
7.1.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma 
da lei;  
 
7.1.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma 
da lei;  
 
7.1.10. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, conjunta com Prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), conforme MF n.º 358, de 05/09/2014;  
 
7.1.11. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
 
7.1.12. Prova de regularidade de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).  
 

• Qualificação Econômico-Financeiro  
 
7.1.13. Balanço Patrimonial do último exercício, com demonstrativo contábil, registrado na Junta Comercial do Estado. Se a 
empresa for optante pelo simples apresentar Consulta Optante pelo Simples Nacional ou ainda, Prova de enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da 
sede da licitante.  
 
7.1.14. A empresa que se classificar para concorrer como ME ou EPP, além da declaração constante no modelo I do ANEXO 
IV para fins de habilitação, deverá apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da 
licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 
(trinta) dias, sob pena de inabilitação.  
 
7.1.15. Certidão de Falência e/ou recuperação judicial.  
 

VIII TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME E EPP 

 
8.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) nos termos da 
Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores terão o tratamento diferenciado 
e favorecido previsto nos itens deste capítulo.  
 
8.2. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante, além da apresentação 
da declaração constante no modelo IV do ANEXO III e da Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação 
da sede da licitante para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no 
sistema, informar na própria proposta, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate.  
 
8.3. A empresa que se classificar para concorrer como ME ou EPP, além da declaração constante no modelo IV do ANEXO IV 
para fins de habilitação, deverá apresentar junto aos Documentos de Habilitação, a Certidão expedida pela Junta Comercial 
da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.  
 
8.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os seguintes tratamentos 
diferenciados e favorecidos:  
 
8.4.1. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado;  
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8.4.2. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal;  
 
8.5. No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte 
que apresentarem propostas de preço iguais ou até 5% superiores à menor proposta apresentada por licitante não 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte TERÃO SUAS PROPOSTAS CONSIDERADAS EMPATADAS 
com a referida melhor proposta.  
 
8.6. Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas de pequeno porte, 
preferência na contratação nos seguintes termos:  
 
8.6.1. A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 8.4 deste capitulo, 
que apresentou a menor proposta PODERÁ FORMULAR NOVA PROPOSTA EM VALOR INFERIOR À MELHOR PROPOSTA 
APRESENTADA pela licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
8.6.2. Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas e que estejam 
na forma do item 9.5, será feito sorteio entre elas para escolher a que terá direito de apresentar nova proposta nos mesmos 
termos do item anterior.  
 
8.7. Caso a licitante escolhida na forma do item 8.6.1 ou no item 8.6.2 e não formule nova proposta serão convocadas as 
licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 8.5 remanescentes, na mesma ordem 
classificatória disposta neste item, para apresentarem nova proposta nos termos do item 8.6.  
 
8.8. Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule nova proposta, o objeto será adjudicado à licitante não 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou a melhor proposta.  
 
8.9. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 8.4.2, deste 
instrumento convocatório, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses 
documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da 
data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los novamente já sem qualquer restrição.  
 
8.10. Durante o decurso dos prazos referidos no item 8.9 deste capítulo, a licitante enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal será considerada HABILITADA e 
permanecerá no processo.  
 
8.11. Findo os prazos referidos no item 8.9 deste capítulo, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte que NÃO apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste instrumento convocatório já sem 
qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de contratar com este Município.  
 
8.12. Na ocorrência do disposto no item anterior o CISTRI poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de 
classificação e observando o disposto nos itens 8.5 e 8.6, e ainda revogar o presente processo licitatório.  
 

IX HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
9.1. Inexistindo manifestação recursal, ou decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Pregoeiro irá adjudicar o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar e encaminhará o processo para 
a autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

 
9.1.1. A adjudicação do objeto da licitação será efetivada mediante contrato, observando-se as condições estipuladas neste 
Edital. 

 
9.1.2. Homologada a licitação, a Administração Pública convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 

cinco dias úteis, sujeitando-se este, em caso de recusa, ao disposto no art. 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93. 

X PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
10.1. O prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de no máximo 5 (cinco) dias úteis após a homologação 

do resultado da Licitação, obedecendo os seguintes critérios:  
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10.1.1 Quando convocado para assinar no Departamento de Licitações a empresa terá 05 (cinco) dias úteis para assinar a 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Essa convocação será feita através de e-mail e confirmação via telefone a empresa.  

 
11.1.1. Quando for enviado via Correios, através de AR, será aguardado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

devolução do mesmo, prazo este verificado nas postagens dos remetentes.  
 
10.2. Fica designado como local para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a sede CISTRI Triângulo do Norte, no 

endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
10.3. O prazo concedido para assinatura da ATA DE REGSITRO DE PREÇOS poderá ser prorrogado, por igual período, quando 

solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISTRI. 
 
10.4. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal Nº. 8.666/93, poderá o CISTRI, quando o convocado não aceitar ou não 

assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive 
quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada. 

 

XI DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES A ATA 

 
11.1. O CISTRI Triângulo do Norte é o órgão gerenciador responsável pela condução do Registro de Preços e 

gerenciamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS dele decorrente.  
 
11.1.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade que não tenham participado deste 

certame licitatório, mediante anuência do CISTRI Triângulo do Norte; 
 

11.1.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços proveniente deste certame, deverá consultar ao CISTRI Triângulo do Norte para a 
manifestação da possibilidade de adesão. 

 
11.1.3.  As aquisições adicionais decorrentes da Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e Registrados na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador. 

 
11.1.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, 

ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
11.1.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando-se o prazo de vigência da presente ata. 
 

11.1.6. Caberá ao fornecedor (es) registrado(s) que vencer(em) o certame licitatório, observadas as condições 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

 
11.1.7. O órgão ou entidade que aderir a presente Ata de Registro de Preços convalidará todos os atos do certame, 

e respeitará as mesmas cláusulas da ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
11.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. 
 

11.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
11.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 
 
11.3. O fornecedor poderá ter seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.4. O cancelamento do registro ocorrerá a pedido, quando: 
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11.4.1. O fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior. 

 
11.4.2. O fornecedor não poder cumprir o compromisso, em função de o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados, desde que devidamente comprovado e a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento. 

 
11.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá, por iniciativa do CISTRI Triângulo do Norte quando: 
 

11.5.1. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos 
praticados no mercado. 

 
11.5.2. O fornecedor deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório. 

 
11.5.3. Houver razão de interesse público, devidamente comprovada e justificada. 

 
11.5.4. Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da ata de registro de preços. 

 
11.5.5. O fornecedor não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, Edital do Registro de Preços. 

 

XII PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
12.1.    O prazo para assinatura do CONTRATO será de no máximo 5 (cinco) dias úteis após a homologação do resultado da 
Licitação, obedecendo os seguintes critérios:  

 
12.1.1.  Quando convocado para assinar no Departamento de Licitações a empresa terá 05 (cinco) dias úteis para assinar o 
CONTRATO. Essa convocação será feita através de e-mail e confirmação via telefone a empresa.  

 
12.1.2. Quando for enviado via Correios, através de AR, será aguardado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução do 

mesmo, prazo este verificado nas postagens dos remetentes.  
 
12.1.3. Fica designado como local para assinatura do CONTRATO a sede CISTRI, no endereço mencionado no preâmbulo 

deste Edital. 
 

12.2. O prazo concedido para assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado 
durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISTRI. 

 
12.3. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal Nº. 8.666/93, poderá o CISTRI, quando o convocado não aceitar ou não 

assinar o CONTRATO, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada. 

 

XIII DO EMPENHO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

13.1.  A Prestação de serviços deverá ser executada dentro da melhor técnica, dispondo no local de todos os equipamentos 
necessários ao pleno desenvolvimento, prestando rigorosa observância às normas, ordens e instruções da fiscalização, 
após a assinatura do contrato e acordo com solicitação e requisição emitida pelo Departamento de Compras. 

 
13.2. Como condição para liquidação da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação 

obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular perante as Fazendas Federal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e regularidade de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
13.3. A SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS será emitida pelo CISTRI e enviada via e-mail. 
 
13.4. A Empresa prestadora dos serviços deverá responsabilizar-se por todos os ônus relativos aos serviços, inclusive 

vistoria no local sede da contratante. 
 

13.5. Os veículos deverão ser assegurados no prazo de 07 (sete) dias corridos improrrogáveis após recebimento da 
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
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13.6. A licitante vencedora do presente certame ficará obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto 
desta licitação, de acordo com o disposto no Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 200B. 

 
13.7. Havendo necessidade de correção por parte da empresa Fornecedora, os prazos e pagamento serão suspensos e será 

considerado a prestação de serviços em atraso. Fica a empresa Fornecedora sujeita à aplicação de multa sobre o valor 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

XIV CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
14.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo CISTRI, com RECURSOS 

PRÓPRIOS E/OU CONVÊNIOS, após apresentação do(s) documento(s) fiscal(is) próprios, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corrido. 

 
14.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
14.3. Os pagamentos serão efetuados por meio boleto bancário e/ou de crédito em conta corrente previamente indicada 
pelo contratado preferencialmente do Banco Brasil. 

 

XV RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 
15.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do CISTRI poderá fazê-lo, através do seu 

representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais 

no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  

 
15.1.1. O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido. 

 
15.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará na decadência 

do direito de recurso. 
 
15.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de suas razões. 

 
15.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, 

contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 

15.2. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem 
conhecidos.  

 
15.2.1. Ser dirigido ao Pregoeiro nos prazos estabelecidos nos itens anteriores.  

 
15.2.2. Ser protocolizado na sala do Departamento de Licitações em uma via original, ou por meio eletrônico, no provedor 

do sistema Licitanet (www.licitanet.com.br) e e-mail, contendo razão social, CNPJ, endereço da empresa, rubricado 
em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do 
documento de identificação do signatário e comprovante do poder de representação legal. 
 

15.2.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio não se responsabilizarão por memoriais de recursos e contrarrazões 
endereçados por outras formas, e que, por isso, sejam intempestivos ou não sejam recebidos. 

 
15.3. O(s) recurso(s) será(ão) apreciado(s) pelo Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior que decidirá no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 

15.4. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
15.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
15.6. Decidido(s) o(s) recurso(s) e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor. 
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15.7. A decisão final acerca dos recursos interpostos será divulgada no site e encaminhada via correios aos interessados.  
 

XVI SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. A empresa CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste edital, às penalidades de 
advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CISTRI, e/ou declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com CISTRI, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 

XVII DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. Para a realização das despesas objeto da presente licitação, serão alocados os seguintes créditos do orçamento:  
 
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 3.3.90.30; 
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 4.4.90.52; 
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 3.3.90.30; 
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 4.4.90.52 
 
17.2. Nenhuma contratação será celebrada sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos 

encargos dele decorrentes no exercício financeiro em curso. 
 

XVIII OMISSÕES 

 

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 
 

XIX PENALIDADES 

 
19.1. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ou documento 

equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta. 
 

19.2. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 21.06.93, serão 
aplicadas ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo: 

 
19.2.1. 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso na execução e/ou se deixar de 

cumprir qualquer uma das cláusulas deste instrumento convocatório, até o 10º (décimo) dia; 
 

19.2.2. 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, na hipótese da licitante CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa ao seu não cumprimento na integralidade, bem como 
nos demais casos de inexecução do objeto, quando o CISTRI, em face da menor gravidade do fato e mediante 
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 

 
19.3. A penalidade de advertência será aplicada pelo CISTRI à licitante vencedora, de ofício ou mediante proposta do 

responsável pelo acompanhamento da execução do objeto licitado. 
 

19.4. As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
 

XX DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. O CISTRI reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação nos casos previstos em Lei, por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, sem que isso caiba aos licitantes o 
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 

20.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 
qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou revisão contratual, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
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20.3. Não cabe à Licitanet, qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em 
especial com relação à forma e às condições da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada.  

 
20.4. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste 

edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
20.5.   É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo licitatório.  
 
21.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.  
 
21.7. A documentação apresentada para fins de habilitação das empresas vencedoras fará parte dos autos da licitação e não 

será devolvida ao proponente.  
 
21.8. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas 

desta licitação. 
 

Uberlândia – MG, 10 de novembro de 2020. 
 
 

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DO CISTRI  
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MINUTA - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

 

 
1.0 OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
 
1.1 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

 

ITEM QUANT. UNIT. DESCRIÇÃO Valor unit. Valor total 

1 10 UN Cód. 1268 - Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 
1000 gigabytes 
- Interface – Sata 6.0 GB/S 
- Velocidade de mínima de 7200 RPM 
- Capacidade: 1TB 
- Memória cache – 64mb 
- Modelo 3,5” 
- Taxa de dados internos de 145 mbps 
- Velocidade de transferência de drive: 600mbps 
- Garantia mínima de 12 meses 

439,45 4.394,50 

2 2 UN Cód. 1269 - Roteador Wireless com as seguintes características: 
- Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com 
redução de interferências para maior cobertura de sinal; 
- Alcance de até 200m² 
- Alimentação Bivolt: 100V a 240V 
- ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi 
- Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa 
- Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz 
- Funcionalidades: IPv6Repetidor 
- Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração) 
- Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast- 
Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC 
- Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 
802.11g / IEEE 802.11n 
- Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet 
- Velocidade Wi-Fi: 750Mbps 
-Garantia mínima de 12 meses 

254,77 509,54 

3 5 CX Cód. 1231 - Cabo de rede (CAT-5) com as seguintes características: 
-Caixa com 305 metros; 
-Cor padrão da capa do cabo azul; 
- Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 
AWG. Isolados em polietileno especial; 
- Diâmetro nominal: 4,8mm; 
- NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% ; 
- Homologado pela ANATEL. 

417,60 2.088,00 

4 50 UN Cód. 1270 - Mouse optical USB com as seguintes características: 
-Com sistema de ergonomia para uso de longos períodos de trabalho 
com design ambidestro, proporcionando conforto com para manuseio 
com as duas mãos; 
-Resolução mínima de 1000 Dpi; 
-Resolução do sensor de 1000 Dpi; 

46,10 2.305,00 
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-Cabo com no mínimo 1,8 mts; 
- Dimensões aproximadas de 112,96 mm/ A x 61,7 mm/ L x 38,4 mm / P; 
- 03 botões; 
-Botão barra de rolagem; 
 

5 50 UN Cód. 1271 - Teclado para computador com as seguintes especificações: 
- Padrão de acordo com as Normas ABNT 2 
- Design resistente a derramamento de líquidos 
- Canais integrados escoam o líquido do teclado. 
- Central de mídias 
- Controle suas atividades de mídia: tocar, pausar, aumentar ou diminuir 
o volume, mudo e abrir o Media Player com um simples toque de um 
botão. 
- Teclas de acesso rápido do Windows 
- As teclas de acesso Meu Computador e Calcular Compacto: 
- Teclado com um tamanho ideal para quem precisa ou tem problemas 
com espaço. 
- Entrada USB 
- Drive de CD 
- Sistema operacional Mac OS X 
- Drive de CD 
- Somente USB 
-Garantia mínima de 36 meses 

69,45 3.472,50 

6 20 UN Cód. 728 - Pen drive com conexão USB com capacidade de 
armazenamento com no mínimo 16GB 
-Garantia mínima de 12 meses 

45,27 905,40 

7 2 PCT Cód. 1272 - Conector macho 
- Tipo: RJ45 (8P8C) 
- Conector: termoplástico, UL94V-2 
- Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel 
- Regime de Tensão: 250VAC no 2A 
- Resistência de Isolamento: 500M Ohms Conteúdo da Embalagem: 
- 01 Pacotes com 100 Conectores Macho CAT5E 

76,13 152,26 

8 2 UN Cód. 1273 - Disco rígido com conexão USB 3.0 externos  
Capacidade de armazenamento 2 TB 
Memória cache 64 MB 
Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S Conexões USB 3.0 
Velocidade de Rotação Não informado pelo Fornecedor ACabo USB 3.0 
de 46 cm, Guia de início rápido 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso 
aproximado do produto (kg) 170g 
Garantia mínima 12 meses 

604,85 1.209,70 

9 15 UN Cód. 1201 - SSD 2.5"240 GB SATA III com as seguintes características: 
- Formato 2,5" 
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior 
SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) 
- Capacidade: 240 GB 
- NAND TLC 
- Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C 
- Temperatura de operação 0°C a 70°C 
- Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm 
- Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF 
- Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: 
- Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 350MB/s 
para gravação 
- Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 
15.000 IOPS Consumo de Energia: 
- Inativo: 0,672W 
- Média: 0,693W 
- Leitura: 0,59W (MAX) 

394,46 5.916,90 
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- Gravação: 2,515W (MAX) 
Garantia mínima de 12 meses de garantia 

10 30 UN Cód. 1274 - Monitor LED 24" com as seguintes características:  
Tipo de Monitor LED 
Tamanho da tela mínimo 24" Resolução Máxima1920x1080 Pixel Pitch 
0,2715x0,2715mm 
Brilho 250 cd/m2 
Contraste 5.000.000:1 
Ângulo de Visão H:170°;V:160° Tempo de resposta 5ms Pedestal incluso 
Conexões HDMI e VGA Cor do Produto Preto 
Voltagem Bivolt com fonte interna no monitor (Acompanha Cabo energia 
padrão NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m) 
Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,8kg 
Garantia mínima 12 meses 

1.045,44 31.363,20 

11 15 UN Cód. 1275 - Roteador para Conexões VPN  
Freqüência nominal da Cpu:880 MHz  
Cpu core count:2  
Ram:256MB 10/100/1000  
Ethernet ports:5  
Usb:1  
Power Jack:1  
Voltagem suportada:8 V - 30 V  
PoE in:Sim  
Voltagem do Monitor:Sim  
Pcb temperatura do Monitor:Sim  
Sistema Operacional:RouterOS  
Temperatura ambiente testada:-30 + 70 C  
Nível da Licença:4  
Cpu:MT7621A  
Consumo Máximo de Energia:5W  
Tipo de slot Usb:Usb Tipo A  
Reinicialização de energia Usb:Sim  
Armazenamento Tipo:Flash  
Armazenamento size:16 Mb  
Cpu Threads count:4 

380,42 5.706,30 

12 20 UN Cód. 1276 - Telefone IP com display 
Características do aparelho: Áudio: 
- HD voz: aparelho HD, alto-falante HD  
- Codec de banda larga: G.722  
- Codec de banda estreita: G.711 (A / μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC  
- DTMF: In-band , Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO   
- Full-duplex hands-free speakerphone com AEC 
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 
 Telefone: 
- 2 contas de VoIP  
- Chamada em espera, mudo, DND  
- Marcação rápida de um toque, linha direta   
- Chamada em espera, transferência de chamadas  
- Chamada em grupo, SMS, chamada de emergência  
- Rediscagem, retorno de chamada, resposta automática  
- Local 3- Conferência de voz> Chamada IP direta sem proxy SIP  
- Seleção de toque / importação / exclusão  
- Definir hora da data manualmente ou automaticamente  
- Plano de discagem   
- Navegador XML, URL de ação / URI  
- Imagens integradas  
- RTCP-XR 
 Diretório: 
- Loal lista telefônica até 1000 entradas  
- Lista negra> Lista telefônica remota XML / LDAP  
- Método de pesquisa inteligente  

679,67 13.593,40 

mailto:cistri.udi@saude.mg.gov.br
http://www.cistri.saude.mg.gov.br/


 

CISTRI – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia Urgência e Emergência da 
Macrorregião do Triângulo do Norte - | CEP: 38414-123, Uberlândia - MG 

E-mail: cistri.udi@saude.mg.gov.br  - Site: www.cistri.saude.mg.gov.br  - Telefone (34)2589-1710 - CNPJ: 19.455.924/0001-00 
 Página 19 de 80 

- Pesquisa / importação / exportação da lista telefônica > Histórico de 
chamadas: discado / recebido / faltado / reencaminhado 
  
Recursos de IP-PBX: 
- Busy Lamp Field (BLF)  
- Bridged Line Apperance (BLA)  
- Chamada anônima, rejeição de chamada anônima  
- Indicador de Mensagem Espera (MWI)  
- Correio de voz, parque de chamadas, apanhar chamadas  
- Intercomunicador, paginação, música em espera, Chamada de 
emergência  
- Conclusão da chamada, gravação de chamadas, hot-deskin 
 Display e Indicador: 
- LCD gráfico de 132x64 pixels com luz de fundo   
- LED para indicação de chamada e mensagem em espera  
- LEDs iluminados de duas cores (vermelhos ou verdes) para informações 
de status da linha  
- Interface de usuário intuitiva com ícones e softkeys  
- Seleção de idioma nacional  
- Identificação do chamador com nome, número 
Teclas de função: 
- 2 Teclas de linha com LED  
- 6 Teclas de recursos: mensagem, fone de ouvido, rediscagem, tran, 
mudo, viva-voz 
- 6 Teclas de navegação  
- Teclas de controle de volume 
 Interface: 
- Portas Ethernet 2xRJ45 10 / 100M  
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2  
- Porta do telefone 1xRJ9 (4P4C)> porta do fone de ouvido 1xRJ9 (4P4C) 
Físicas: 
- Montagem em parede  
- Consumo de energia (PSU): 1.2-1.9W 
- Consumo de energia (PoE): 1.8-2.3W 
- Dimensão: 209 x 188 x 150 x 41mm 
- Humidade Operacional: 10 ~ 95% 
- Temperatura de operação: -10 ~ 50º C 
 Gerenciamento: 
- Configuração: navegador / telefone / instalação automática> Instalação 
automática via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS para implantação em massa  
- Auto-provisão com PnP  
- Zero-sp-touch  
- Redefinir para fábrica, reiniciar  
- Exportação de rastreamento de pacote, log do sistema 
Rede e Segurança: 
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)  
- NAT transversal: modo STUN  
- Modo Proxy e modo de link SIP peer-to-peer  
- Atribuição de IP: estático / DHCP  
- Servidor web HTTP / HTTPS  
- Sincronização de hora e data Usando SNTP  
- UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)  
- QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  
- SRTP para voz   
- Transport Layer Security (TLS)  
- Gerenciador de certificados HTTPS  
- Encriptação AES para configuração Arquivo  
- Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess  
- OpenVPN, IEEE802.1X  
- IPv6 
Garantia mínima de 12 meses 
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13 50 UN Cód. 1277 - Headset monoaural com conector RJ9 (compatível com 
item 12) Material: ABS & POL - Nylon Fibrado 
Tiara: Inox / regulável / firm / Rev 
Haste: Flexivel / ajustável 
Haste giro: 360° c/ limitador 
Headset Dimensão: 17.5 x 14.5 x 4cm 
Peso: 78 g 
Tamanho Auto Falante: 28mm diameter speaker 
Sensibilidade: 96dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz) 
Impedância: 150Ω ±15% 
Resp. de Frequência Fone: 20~12.400Hz 
Tipo: Capsule Transmission 
Protetor Auricular: Removível e Substituivel 
Dimensão do Microfone: 6mm x 5mm 
Microfone Sensibilidade: -42dB ±3dB - 1khz 
Impedância: 2.2k 
Resp. de Frequência Microfone: 100~10.000Hz 
Tipo: Noise-Canceling/ ominidirecional 
Circuito: HD-band /Protection noise/Surtos/equaliz 
Especificação do cabo: 1.8m ~2.0m Direct 
Conexão Plug: RJ9 
Botões: N/T  

120,08 6.004,00 

14 8 UN Cód. 1278 - Notebook 15,6”, 1.6 GHZ, 6 MB, Windows 10 
Notebook com as seguintes especificações 
Processador 1.6 GHz expansível até 3.4 GHz, com cache de 6MB 
Windows 10 original oem 
Office original oem 
8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 32GB Disco Rígido de 1TB 
(5400 RPM) 
Placa de vídeo integrada 
Tela LED HD (1366 x 768) de 15,6" antirreflexo Teclado padrão ABNT2 - 
em Português (Brasil) 
Conectividade 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz Bateria de 
3 células e 42 Wh (integrada) 
Inclusa mochila almofadada própia para transporte de notebook com 
tela de 15,6”, com alça para transporte na mão e alças para transporte 
nas costas. 
Apresentar Amostra mochila após declarado detentor da melhor oferta 
Garantia mínima de 24 meses 

4.469,06 35.752,48 

15 20 UN Cód. 1279 - Cabo de energia tripolar 
Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica 
Padrão Novo tomada de 3 pinos 
Com selo de aprovação Inmetro 
Bitola de 3 x 0,75mm 
Comprimento: 1.5 metros 
Norma do Inmetro: NBR14136 
-Garantia mínima de 03 meses 

20,77 415,40 

16 2 UN Cód. 1280 - Switch 08 portas  
Especificações: 
Certificação: FCC, CE, RoHs 
Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps 
Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz) 
Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz 
Capacidade de Comutamento: 16 Gbps Padrões e protocolos: 
- IEEE 802.3 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3ab 
IEEE 802.3x 
Tamanho de Buffer: 
2Mbit 
Jumbo Frame: 15KB Software: 

201,64 403,28 
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Método de Transferência: Armazena e Encaminha 
Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: 
Tecnologia Verde, economizando energia em até 80% 
Controle de Fluxo 802.3x, 
Back Pressure 
Auto Uplink em cada porta Ambiente: 
Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) 
Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 °F ~ 158 ℉) 
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação 
Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação Conteúdo da 
Embalagem: 
Switch Gigabit de mesa de 8 portas 
Adaptador de Energia 
Acompanhar Kit parafuso e porcas gaiola para fixação do switch 
Guia do Usuário 
-Garantia mínima de 12 meses 

17 1 UN Cód. 1281 - Apresentador Laser Wireless Mini Receptor Usb Plug Play 
Cor Do Laser: Verde ou vermelho 
Indicador De Nível De Bateria 
Compatível Com Power Point, Media Player E Outros 
Botões: On/Off, Avançar/Retornar E Acionar Luz Do Laser Informações 
Técnicas: 
2.4ghz 
Até 32m De Alcance 
Alimentação: 2 Pilhas Aaa 
Compatível Com Win98/2000/Me/Xp/Vista/7/8, Mac 10.7 Ou Superiores 
Dimensões aproximada: 19x19x158mm 
Peso aproximado: 0,026kg 
-Garantia mínima de 12 meses 

93,01 93,01 

18 10 UN Cód. 1282 - Adaptador Dvi 24+5 Pinos Macho Para Vga 15 Pinos Fêmea 
-Garantia mínima de 06 meses 

20,83 208,30 

19 10 UN Cód. 1283 - Adaptador HDMI Para Vga 15 Pinos Fêmea 
-Garantia mínima de 06 meses 

36,06 360,60 

20 20 UN Cód. 1284 - Cabo Hdmi 1.4 Ultra Hd Qualidade 3d 2 Metros  
Compatível Com Todas As Mídias Existentes no Mercado Todos os 
Modelos de Games, TVs Plasma, Lcd, Led, Projetores, Telões, Blu-ray Etc. 
Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e anteriores. 
Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). 
Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. Retorno de 
Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir o Áudio Sem a 
Necessidade de Passar Cabo de Áudio a Parte. 
Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. Conectores: 
Banhado A Ouro 24k. 
-Garantia mínima de 06 meses 

13,46 269,20 
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21 10 UN Cód. 1285 - Fonte ATX para computador 
- MTBF: 100,000 horas 
- Nível de certificação 80 PLUS Bronze 
- Power: 450W 
- Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle 
- Tamanho do ventilador: 120mm 
- Temperatura nominal de saída contínua: 40°C 
- Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm 
- Tipo de cabo: Sleeved 
- Plug Tipo: WW 
- Conector ATX: 1x 
- Conector EPS: 1x 
- Conector Floppy: 1x 
- Conector 4-Pin: 4x 
- Conector PCIe: 1x 
- Conector SATA: 4x 
- Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 
- Fonte de alimentação  
- 04 parafusos de montagem 
- Pack de Zip-ties 
- Documento de Garantia 
- 1 ano de garantia 

94,44 944,40 

22 10 UN Cód. 1286 - Fonte de alimentação Mini ATX 
Potência: 250W 
Conector DC 12V 
Padrão TFX 12 v2.31 
1 Linha de 12V 
Tensão: 115V - 230V 
Dimensão: 64 x 140 x 82mm Proteção: 
Proteção de curto circuito em todas as saídas 
Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V, +3.3V Conectores: 
1 Conector de 4 pinos (pequeno) 
1 Conector ATX12V 
2 Conectores SATA 
1 Conector ATX20/ATX24 Físico: 
Dimensões: 64 x 140 x 82mm 
Com cooler de 80 mm 
Acompanhar cabo de energia Dimensão: (LxAxP): 64 x 140 x 82mm 
-Garantia mínima de 06 meses 

182,06 1.820,60 

23 05 UN Cód. 1287 - Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante 
Temperatura de Trabalho -40 a 200 ºC Consistência Pastosa 
Condutividade térmica 2,0 w/mk 
Componente Básico Silicone alto peso molecular Exudação 0,4% 
Embalagem com 50 gramas 

41,26 206,30 

24 01 UN Cód. 1288 - Rotulador eletrônico portátil 
Material da Fita: Não laminada 
Família da Fita: M TAPE 
Tamanhos de Fita‡: 9 mm, 12 mm 
Comprimento da Fita: 8 metros 
Tecnologia da Fita: Transferência Térmica 
LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha 
Resolução da Impressão: 230 dpi 
Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg 
Teclado: QWERTY 
Cortador: Manual 
Bateria: 4 pilhas AAA (não inclusas) 
Adaptador CA: Sim (não incluso) 
Auto Power Off: Sim 
Número de Fontes: 1 
Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico 
Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical 

229,91 229,91 
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Número de Estilos: 9 
Símbolos Incorporados: 71 
Altura Máx. de Impressão: 7,0 milímetros 
Máximo de Linhas de Impressão: 2 
Incremento Automático: Não 
Impressão Vertical: Sim 
Inserção de Texto: Sim 
Impressão da Data/Hora: Sim 

25 3 UN Cód. 1289 - Fita Rotuladora (Compatível com sub item 1.24) 
 Letras pretas sobre fundo branco  
• tamanho 12mm 
• Cartucho com 8 metros de comprimento 
• Dimensão: 0,020 X 0,085 X 0,140 
Compatível com os Rotuladores: 
PT65 - PT70BM - PT70L - PT80 - PT85   

79,36 238,08 

26 1 UN Cód. 1290 - Caixa de som ativa 
220W RMS 
 - 1 Alto Falante de 15" 
 - Driver de Titânio 
 - Controle de Volume Master 
 - Controle de Volume MP3/LINE 
 - Controle Remoto 
 - Entrada SD/USB com Controle de Busca por Pasta 
 - Rádio FM 
 - Display LCD 
 - Equalização High e Low 
 - 2 Entradas Balanceadas MIC (XLR Fêmea) com Controle de Volume 
 - 2 Entradas LINE (P10 ¼) com Controle de Volume 
 - Entrada Line RCA L&R 
 - Saída Line RCA L&R 
 - Tecla de Seleção MP3/LINE 
 - Proteção Contra Curto (SCP) 
 - Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
 - Resposta de Frequência 37Hz-20Khz 
 - Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) 
 - Alça Superior e Lateral para Transporte 
 - Suporte para Pedestal 
 - Tensão de rede 115V/230V 50/60Hz - Bivolt 
 - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm 
 - Peso 15 Kg  
- Acompanhar Tripé (Trava fixadora para caixa de som, Regulagem 
manual altura regulável), Pés emborrachados antiderrapante e ante 
riscos, Composição do material Ferro, Peso máximo suportado 45 Kg,  
Cor Principal Preto, Peso liquido 1.85 Kg, Altura máxima 1,2 metros) 
-Garantia 24 meses 

1.256,13 1.256,13 

27 1 UN Cód. 1291 - Microfone sem fio 
• Quantidade de bastões: 2 
• Alcance: Até 40 metros da base, sem obstáculos 
• Frequência: VHF 
• Modulação: FM 
• Faixa de frequência : UHF 210-830MHz 
• Estabilidade de frequência : ±30ppm 
• Frequência de resposta: 7 ~ 12KHz 
• Alcance dinâmico: >80dB 
• Condensador: T.H.D 1% 
• Relação sinal-ruído: 80dB 
• Sistema de redução de ruído DBX 
• Circuito estabilizador de cristais quartzo 
• Base com duas antenas rotacionáveis 

•Controle de volume individual 
• Saída de som única, P10 

733,66 733,66 
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• Globo dos microfones em metal 
• Botão ON/OFF e MUTE no microfone 
• Corpo robusto em ABS, mais leve e confortável 
• Circuito Especial ALC, para evitar microfonia 
• Baixo consumo, proporcionando maior vida útil das baterias 
• Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional 
• Led Indicador de RF no Painel 
• Base bivolt, padrão brasileiro de tomada 
• Alimentação: 2 pilhas AA ( 2 em cada microfone) 
• Potência base: 1W 
• Sensibilidade de circuito: 30dB/uV 
• Impedância: 50 OMS (condensador) 
• Dimensões da base: 19,5 x 13,5 x 4cm (LxPxA) 
• Dimensões do bastão: 24cm de comprimento, diâmetro de 4,5cm 
• Peso do bastão: 300g 
• Peso total da embalagem:2,1kg 

28 3 UN Cód. 1292 - Caixa De Som 
- Bluetooth versão 4.2 
- USB Sound Card 
- Entrada Auxiliar p2 3.5mm 
- Modos de Equalização: Gaming / Music / Movie 
- Acabamento Impecável 
- Pintura preta  
- Pés Antiderrapantes 
- Dimensões da caixa acústica aproximado: 106 x 105 x 130mm (LxPxA) 
- Potência: 32 Watts RMS 
- Resposta de Frequência entre: 98 a 20KHz 
- Alimentação: Bivolt 
- Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,4 Kg 
Garantia 24 meses 

236,72 710,16 

29 2 UN Cód. 1293 - Monitor LED 27´  
- Widescreen,  
- Full HD, IPS,  
- HDMI/VGA,  
- FreeSync 
- Tipo: LED Widescreen 
- Tecnologia: VA 
- Tamanho: 27" 
- Brilho: 250 cd/m² 
- Contraste: 3.000:1 
- Ângulo de visão: 178º 
- Proporção de tela: 16:9 
- Resolução: 1920 x 1080 
- Curvatura da tela: 1800R 
- Tempo de resposta: 4 ms 
- Adaptador Externo 
- Voltagem: 100 ~ 240V 50/60Hz 
- Stand By Power: 0.3W 
Garantia 12 meses 

1.212,14 2.424,28 

30 100 UN Cód. 1294 - Protetor Auricular Espuma P/ Headset (compatível com item 
1.13) 

5,98 598,00 

31 12 UN Cód. 1295 - Suporte para 2 monitores (compatível com item 1.10) 
CARACTERÍSTICAS: 
- Suporta duas Telas 
- Ajuste de altura sem ferramentas 
- Inclinação Tilt: de 45º para cada monitor 
- Giro da coluna de 360º 
- Organizador de cabos 
 Dados TÉCNICOS: 
- Material: aço carbono. 
- Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática 

272,64 3.271,68 
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- Dimensões do produto: 880x300x520mm 
- Peso: 5,2kg  
Garantia 12 meses  

32 1 UN Cód. 1296 - Kit limpeza de computador c/3 trinchas 500  13,79 13,79 

33 1 UN Cód. 607 - Impressora Laser Colorida 
- Visor LCD: Mono de 1 linha (retro iluminado) 
- Processador: 800 MHz 
- Tipos de Papel: Comum, reciclado, bond, envelopes, etiquetas e papel 
fotográfico 
- Gramatura de Papel: Bandeja de papel: 60-163 g/m2 (bond) / Entrada 
de alimentação manual: 60-163 g/m2 (bond) 
- Qualificação ENERGY STAR 
- Dimensões: 41 x 46 x 25,2 (LxPxA) 
- Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): Até 216 mm x 
356 mm (ofício) 
- Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)‡: Bandeja de papel 
para até 250 folhas e entrada de alimentação manual para uma folha 
- Tecnologia de Impressão: LED colorido digital 
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): até 19 ppm 
- Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm): até 19 ppm 
- Resolução (máxima) em dpi: Até 600 x 2400 dpi 
- Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade 
- Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡: Até 30.000 páginas 
- Volume de Impressão Mensal Recomendado‡: Até 1.500 páginas 
- Tempo de Impressão da Primeira Página: Preto: < 15,5 segundos / 
Colorido: < 15,5 segundos 
- Memória Padrão: 256 MB  
Garantia 24 meses  

2.967,86 2.967,86 

34 10 UN Cód. 1297 - Estabilizador 1000VA 
-Indicado para impressoras 
analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação 
precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, 
principalmente para redes instáveis. 
1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do 
estabilizador. 
Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. 
Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/127/220V e 
saída115V. 
6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 nos modelos 500Bi, 
1000S 115 e 1000S 220 
Garantia 6 meses  

403,00 4.030,00 

35 1 UN Cód. 1298 - Câmera Fotográfica Profissional 
-Lente 18-140mm AF-S F/3.5-5.6 G ED VR 
-Formato do sensor: DX (1.5 fator de corte); 
-Pixels: 20.9 MP; 
-Máxima resolução: 5568 x 3712 
Formato de arquivos:  
-Imagens: JPEG, RAW 
-Vídeos: H.264, MOV, MP4 
-Audio: AAC, Linear PCM 
-Formato do cartão: SD, SDHC, SDXC. 
-Estabilização de imagem: Digital 
-ISO: Auto, 100-51200 
-Obturador: 30 - 1/8000s 
-Sincrozinação máxima com flash: 1 / 250s 
-Formato de vídeo:  
(3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps) 
(1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps) 
(1280 x 720p at 50, 59.94 fps) 
-Tempo máximo de vídeo: 29min29s 
Garantia 24 meses  

3.651,41 3.651,41 
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36 15 UN Cód. 1299 - Desktop  
- Processador 2.9 até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª geração 
- Windows 10 Pro 64bits 
- Placa de vídeo com entrada para 2 monitores 
- Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MH 
- SSD 240GB  
- Com leitor de CD/DVD 
- Fonte de alimentação:  
MTBF: 100,000 horas 
Nível de certificação 80 PLUS Bronze 
Power: 450W 
Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle 
Tamanho do ventilador: 120mm 
Temperatura nominal de saída contínua: 40°C 
Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm 
Tipo de cabo: Sleeved 
Plug Tipo: WW  
Garantia 24 meses  

3.292,68 49.390,20 

37 2 PCT Cód. 1300 - Plug Modular p/ Telefone RJ9  
-4 vias x 4 contatos 
-Pacote com 100un  

60,33 120,66 

38 10 UN Cód. 1301 - Mochila para transporte de notebook 
Cor: preta 
- Poliéster balístico 1680D 
- 31 cm x 16 cm x 43 cm 
- Compatível com a maioria dos notebooks de até 15.6" (Dimensões 
máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm) 
- Zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, 
enchimento EVA 
- Garantia de 3 anos 
- 18 litros 
- Alça manual, alças para transporte no ombro e alça para transporte em 
mala  
Apresentar Amostra após declarado detentor da melhor oferta 
 

170,58 1.705,80 

39 2 UN Cód. 1302 - Kit Mouse e Teclado sem Fio  
- Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) 
- Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) 
entre dispositivos e receptor 
  
Teclado: 
- Teclas de perfil baixo 
- Altura do teclado ajustável 
- Bateria: 2 x AAA 
- Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses 
- Layout ABNT 2 
- Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn” 
 
Mouse: 
- Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar 
- Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado 
- Bateria: 1 x AA 
- Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses 
 
-Conteúdo da embalagem: Teclado; Mouse; Receptor sem fio; 
Documentações do usuário; 2 pilhas AAA para teclado; 1 AA bateria para 
mouse 
-Garantia: 12 meses 
(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes 
à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do 

197,35 394,70 
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Consumidor) 
-Peso:650 gramas (bruto com embalagem) 

40 20 UN Cód. 1303 - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Niquel e 
Conector Azul 
Comprimento: 1.5 metros 
Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros 
aparelhos com entrada VGA 
Revestimento emborrachado de alta qualidade 
Conector em metal inoxidável 

26,11 522,20 

41 20 UN Cód. 1304 - Toner original para impressora DCP-L5652DN  BROTHER,  
mínimo 12.000 impressões 

378,30 7.566,00 

42 10 UN Cód. 1305 - Toner original para impressora DCP-1602, BROTHER, TN 
1060, mínimo de 1.000 impressões  

191,79 1.917,90 

43 2 KIT Cód. 1306 - Kit de tinta colorido original para impressora (item 33) 
mínimo de 1.000 impressões, (cada kit com 4 cores)  

431,35 862,70 

44 1 UN Cód. 1319 - Cilindro original para impressora colorida (item 33) 556,73 556,73 

45 4 UN Cód. 1307- Cilindro original para impressora DCP-L5652DN  BROTHER 456,96 1827,84 

46 4 UN Cód. 1308 - Cilindro original para impressora DCP-1602,  BROTHER 204,27 817,08 

47 5 UN Cód. 1309 - Filtro Linha 12 Tomadas 10A Cabo 5 metros Bivolt Metálico 
Profissional Régua Energia  

84,03 420,15 

48 20 UN Cód. 1310 - Placa de vídeo (compatível com item 36) 
- Compatibilidade para 2 monitores simultâneos 
- Core: 48 
- TMUS: 8 
- ROPS: 4 
- Clock: 810 Mhz 
- Shader Clock - 1620 Mhz 
- Capacidade: 1 GB 
- Tipo: DDR3 
- Clock - 898 Mhz / 1796 Mhz eficaz 
- Bus: 64 bits 
- Largura de banda: 14.37 GB/s 
- Largura do slot - slot único 
- 145 mm 
- TDP - 29 W 
- PCI-Express 2.0 
- 1x DVI-D 
- 1x VGA 
- 1x HDMI 
- Espelho Low Profile 
- 12 meses de garantia 
- 350 gramas (bruto com embalagem) 
 

348,79 6.975,80 

49 10 UN Cód. 1311 - Emenda para cabos RJ45-fêmea x fêmea-8 fios 
-Entrada fêmea e saída fêmea 
-Conexão padrão RJ45 
-Na cor branca 
-Uso para terminais de 8 vias 
-Tamanho aproximado de 3,5 x 2 cm 
- Capa de proteção. 
- Corpo em termo plástico de alto impacto 

18,39 183,90 

50 25 UN Cód. 145 - Ponto Biométrico 
Biometria 
Proximidade (RFID, Smart card contactless e Unique) 
Cadastramento: Através de um computador. 
Usuários: Gerencia até 15 mil colaboradores. 
Impressão: Com corte automático e sistema de pré-impressão. 
Tickets: Até 8500 comprovantes. 
Comunicação: Serial, TCP/IP e USB (pen drive). 
Coleta: Rápida e fácil. Pode ser feita através de pendrive. 

1.577,95 39.448,75 
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Web Server: Aplicativo Web Server embarcado que dispensa software de 
instalação. 
homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 MTE e 
Homologado pelo Inmetro   

51 10 UN Cód. 1313 - Spray Limpa Contato eletrônico  
- Composição: Destilados de petróleo e propelente;  
- Conteúdo: 300mL;  
- Peso líquido aproximado: 200g;  
- Peso total aproximado: 286g.  

11,97 119,70 

52 1 cx Cód. 1314 - Cabo de rede blindado  
Características: 305 mt 
-Cor padrão da capa do cabo preto;  
- Sistema de tripla proteção (Contem fio terra, Capa em PVC, Blindagem 
STP, Capa PE (Polietileno)  
- Cabo externo Professional 10/100/1000Mbps  
-Resistente a água, Capa de borracha dupla + Blindagem de Folha de 
Alumínio FTP sobre os 4 pares  
- Homologado pela ANATEL.  

680,69 680,89 

53 2 UN Cód. 909 - Swith 24 portas 10/100/1000  
com as seguintes especificações:  
Portas:  
- Gerenciável 
- 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática  
- 4 portas SFP 1000 Mbps  
- Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção 
automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação  
Memória e processador:  
- MIPS a 500 MHz  
- 32 MB de flash  
- Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb  
- SDRAM de 128 MB  
Latência:  
- Latência de 100 Mb: < 5 μs  
- Latência de 1000 Mb: < 5 μs  
Capacidade de produção:  
- Até 41,7 Mbps  
Capacidade de routing/switching:  
- 56 Gbps  
Características de gestão:  
- IMC - Centro de gerenciamento inteligente  
- Interface de linha de comando limitada  
- Navegador Web  
- SNMP Manager  
- IEEE 802.3 Ethernet MIB  
- Com suporte para mini rack 3U  
-Garantia mínima de 12 meses  

1.866,10 3.732,20 

54 5 UN Cód. 1315 - Filtro de linha 8 tomadas 2P+T  
Cabo de 2.5M;  
Capacidade de 10A;  
Fabricação em aço SAE 1020;  
ABNT NBR 14136:2002.  
-Garantia mínima de 12 meses  

83,83 419,15 
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55 1 UN Cód. 1320 - Rack Piso Fechado 20U 
Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. 
Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias 
verticais). 
Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico Fumê. 
Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de 
ventilação). 
Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 
ou 08 ventiladores. 
04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. 
Garantia mínima de 12 meses 
 

907,14 907,14 

56 50 UN Cód. 1321 - Espuma de Voz para Headset (Compatível com subitem 13) 5,34 267,00 

57 1 un Cód. 1317 - STORAGE 4 Baias sem Disco 
Especificações: 
CPU: 
- Intel Celeron 
- Velocidade: 2.0 GHz (burst até 2,42 GHz) 
- Quad-Core 
GPU: 
- Gráficos HD Intel 
Memória: 
- Capacidade: 2GB (2 x 1 GB) 
- Tipo: DDR3L 
- Flash: 512MB 
- Total de slots de memória: 2 SODIMM 
- Expansível até: 8 GB 
* Ao instalar dois módulos de memória, verifique se eles são do mesmo 
tamanho e use o mesmo tipo de RAM para os dois slots de memória. 
* Para obter informações sobre a instalação do módulo RAM e modelos 
NAS compatíveis, consulte o Guia de Instalação do Módulo RAM QNAP. 
Drive: 
- 4x 2.5 " ou 3.5" SATA 6Gb / s, 3Gb / s HDD ou SSD 
- Bandejas de troca automática 
Unidade de Expansão: 
- Max. 1 (UX-800P , UX-500P) 
Portas LAN Gigabit: 
- 2x 
Portas: 
- 2x USB 3.0 (Frente: 1, Traseira: 1) 
- 2x USB 2.0 (Traseira) 
- 1x HDMI 
Receptor Infravermelho: 
- Controle remoto QNAP RM-IR002 
Indicadores LED: 
- Potência / Status 
- LAN 
- USB 
- HDD1-4 
Botões: 
- Potência 
- Reset 
- USB Auto Copy 
Campainha de Alarme: 
- Aviso do sistema 
Físico: 
- Fator de forma: Torre 
- Dimensões: 169 x 160 x 219 mm 
Consumo de energia (W): 
- S3 sleep: 0.57 
- HDD standby: 15.78 

4.516,67 4.516,67 
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- Em operação (típico): 33.88 
Informações Adicionais: 
- Ventilador do sistema: 1x 12cm, 12V DC 
- Slot de Segurança Kensington: 1 
- Fonte de energia: Adaptador Externo de Energia, 90W, 100-240V 
- Nível de som: Pressão sonora (LpAm): 16,9 dB (A) 
- Temperatura: 0 - 40ºC 
- Umidade: 5 ~ 95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27º 
Conteúdo da Embalagem: 
- 1x Servidor de Dados QNAP NAS 
- 2x Cabos Ethernet 
- 1x Guia de Instalação (QIG) 
- 16x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 3,5") 
- 12x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 2,5") 
- 1x Adaptador AC: SP-2BAY-ADAPTER-90W 
- 1x Cabo de alimentação 
- 1x Controle Remoto IR: RM-IR002 
- Garantia de no mínimo 12 meses 

58 8 un Cód. 1318 - HD 3TB, 3.5´ SATA 
Especificações: 
Recursos e desempenho: 
- Número de compartimentos de unidade suportados: 1 a 8 
- Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 
- Equilíbrio de Dois Planos 
- Controle de recuperação de erros 
- Taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s): 180 
- Cache: 64MB 
Confiabilidade / Integridade de Dados: 
- Ciclos de carga / descarga:  600,000 
- Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 
- Horário de funcionamento (por ano): 8760 
- Limite da Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano): 180 
- Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas): 1M 
Gerenciamento de energia: 
- Corrente de Inicialização, Típica (12V, A): 2.0 
- Potência Operacional Média (W): 5.6 
- Média Ociosa (W): 4.9 
- Modo de Espera / Modo de Espera, Típico (W):  0.6/0.6 
- Tolerância de tensão (5V): ±5% 
- Tolerância de tensão (12V): ±10% 
Ambiente: 
- Funcionamento (ambiente, min): 5 
- Operação (caixa da unidade, máx.): 70 
- Não operacional (ambiente, min): –40 
- Não operacional (ambiente, máximo): 70 
- Sem halogênio 
- Choque, Operando / Não Operando: 2ms (max, Gs):  80/300 
- Ocioso (típico, bels): 2.3 
- Funcionamento (típico, bels): 2.5 
 

1.050,55 8.404,40 

59 1  UN Cód. 851 - Leitor de Código de Barras  
- Fonte de Luz: CCD 632 nm  
- Capacidade de decodificação: Auto-discrimina os padrões de códigos de 
barras mais comuns. Para outras simbologias consulte a Metrologic -
Largura do Campo: 80mm  
- Velocidade de Leitura: 100 varreduras por segundo  
- Profundidade de Campo: 0 a 20 mm  
- Interface: USB  
 - Garantia de no mínimo 12 meses 

173,74 173,74 

 

2.0. ESTIMATIVA DE PREÇO 
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2.1. A MÉDIA ESTIMADA GLOBAL, considerando a pesquisa de mercado, foi de R$ 270.150,33(duzentos e setenta mil, cento 
e cinquenta reais e trinta três centavos):  
 
3.0 JUSTIFICATIVA 
 
3.1. O CISTRI, justifica o presente objeto, considerando a necessidade de prover e dar prosseguimento aos serviços da Central 
Administrativa e Central Regulação, bem como aos serviços de urgência e emergência SAMU 192, para manutenções 
preventivas e corretivas dos servidores, computadores e componentes eletrônicos e telefones, que fazer parte do setor de 
informática. 
 
4.0 - DAS ENTREGAS E DO PAGAMENTO: 
 
4.1 - O objeto em questão deverá ser entregue no Almoxarifado do CISTRI, situado na Av. Dos Eucaliptos n° 800, Jardim 
Patrícia, Uberlândia/MG, CEP:  38.414-123, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00h às 11:00 e das 13:30h às 16:30h,  
conforme a solicitação, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação, a 
qual poderá se dar a qualquer momento. 
 
4.2 - Os produtos deverão ser de boa qualidade e da mesma marca cotada, caso contrário, haverá o cancelamento das 
entregas, devendo ser entregues produtos das mesmas marcas apresentadas nas propostas financeiras durante a sessão 
pública. 
 
4.3 – O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO 
TRIÂNGULO NORTE - CISTRI reserva-se no direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo, sem prejuízo das sanções cabíveis, cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
4.4 - A contratada é obrigada a substituir no prazo máximo de 03 (três) dias úteis os produtos nos quais forem constatadas 
irregularidades, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
 
4.5 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corrido, do recebimento da Nota fiscal/Atestado de Recebimento 
do (s) produto (s) e/ou serviço (s) no CISTRI, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada, 
preferencialmente, no Banco Brasil e/ou boleto. 
 
5.0. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E CATÁLOGO CONTENDO: 
 
5.1.Características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
 
5.2. Os seguintes itens que deverão apresentar amostras após declarado detentor da melhor oferta: 
Itens: 14 e 38(mochila) 
 
5.3. Os seguintes itens que deverão apresentar catálogos do produto após declarado detentor da melhor oferta: 
Itens:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59. 
 
6.0. DEVERES DA CONTRATADA 
 
6.1 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou 

imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes neste edital e/ou no Termo de Referência, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 

6.2 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. 

6.3 Atender prontamente a quaisquer exigências do CISTRI, inerentes ao objeto da presente licitação. 
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6.4 Comunicar ao CISTRI, 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. 

6.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.6 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. 

7.0 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados. 

7.2 A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo CISTRI, bem 

como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma; 

7.3 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

8.0 SANÇÕES E PENALIDADES 

8.1 A CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste edital, às penalidades de advertência, 

multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CISTRI, e/ou declaração de inidoneidade para licitar 

e contratar com CISTRI, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.  

8.2.A recusa injustificada do adjudicatário em receber a SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ou documento 

equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da proposta. 

8.3. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 21.06.93, serão 

aplicadas ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo: 

8.3.1 .0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso na execução e/ou se deixar 
de cumprir qualquer uma das cláusulas deste instrumento convocatório, até o 10º (décimo) dia; 

 
8.3.2. 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, na hipótese da licitante CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa ao seu não cumprimento na integralidade, bem como 
nos demais casos de inexecução do objeto, quando o CISTRI, em face da menor gravidade do fato e mediante 
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 

 
8.4. A penalidade de advertência será aplicada pelo CISTRI à licitante vencedora, de ofício ou mediante proposta do 
responsável pelo acompanhamento da execução do objeto licitado. 

 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 
Federal n° 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por 
eventuais perdas e danos causados ao CISTRI. 

 
8.6. As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 

 
 
 

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DO CISTRI   
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ANEXO II – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA OBJETO 
 

(A SER ANEXADA POR MEIO ELETRÔNICO) 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

1.0. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 
 

ITEM QUANT. UNIT. DESCRIÇÃO marca/modelo Valor 
unit. 

Valor 
total 

1 10 UN Cód. 1268 - Hard disk SATA com capacidade de armazenamento 
de 1000 gigabytes 
- Interface – Sata 6.0 GB/S 
- Velocidade de mínima de 7200 RPM 
- Capacidade: 1TB 
- Memória cache – 64mb 
- Modelo 3,5” 
- Taxa de dados internos de 145 mbps 
- Velocidade de transferência de drive: 600mbps 
- Garantia mínima de 12 meses 

   

2 2 UN Cód. 1269 - Roteador Wireless com as seguintes características: 
- Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC 
com redução de interferências para maior cobertura de sinal; 
- Alcance de até 200m² 
- Alimentação Bivolt: 100V a 240V 
- ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi 
- Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa 
- Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz 
- Funcionalidades: IPv6Repetidor 
- Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração) 
- Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x 
LAN Fast- Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC 
- Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 
802.11g / IEEE 802.11n 
- Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet 
- Velocidade Wi-Fi: 750Mbps 
-Garantia mínima de 12 meses 

   

3 5 CX Cód. 1231 - Cabo de rede (CAT-5) com as seguintes 
características: 
-Caixa com 305 metros; 
-Cor padrão da capa do cabo azul; 
- Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre 
nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; 
- Diâmetro nominal: 4,8mm; 
- NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% ; 
- Homologado pela ANATEL. 

   

4 50 UN Cód. 1270 - Mouse optical USB com as seguintes características: 
-Com sistema de ergonomia para uso de longos períodos de 
trabalho com design ambidestro, proporcionando conforto com 
para manuseio com as duas mãos; 
-Resolução mínima de 1000 Dpi; 
-Resolução do sensor de 1000 Dpi; 
-Cabo com no mínimo 1,8 mts; 
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- Dimensões aproximadas de 112,96 mm/ A x 61,7 mm/ L x 38,4 
mm / P; 
- 03 botões; 
-Botão barra de rolagem; 
 

5 50 UN Cód. 1271 - Teclado para computador com as seguintes 
especificações: 
- Padrão de acordo com as Normas ABNT 2 
- Design resistente a derramamento de líquidos 
- Canais integrados escoam o líquido do teclado. 
- Central de mídias 
- Controle suas atividades de mídia: tocar, pausar, aumentar ou 
diminuir o volume, mudo e abrir o Media Player com um simples 
toque de um botão. 
- Teclas de acesso rápido do Windows 
- As teclas de acesso Meu Computador e Calcular Compacto: 
- Teclado com um tamanho ideal para quem precisa ou tem 
problemas com espaço. 
- Entrada USB 
- Drive de CD 
- Sistema operacional Mac OS X 
- Drive de CD 
- Somente USB 
-Garantia mínima de 36 meses 

   

6 20 UN Cód. 728 - Pen drive com conexão USB com capacidade de 
armazenamento com no mínimo 16GB 
-Garantia mínima de 12 meses 

   

7 2 PCT Cód. 1272 - Conector macho 
- Tipo: RJ45 (8P8C) 
- Conector: termoplástico, UL94V-2 
- Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e 
níquel 
- Regime de Tensão: 250VAC no 2A 
- Resistência de Isolamento: 500M Ohms Conteúdo da 
Embalagem: 
- 01 Pacotes com 100 Conectores Macho CAT5E 

   

8 2 UN Cód. 1273 - Disco rígido com conexão USB 3.0 externos  
Capacidade de armazenamento 2 TB 
Memória cache 64 MB 
Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S Conexões USB 
3.0 
Velocidade de Rotação Não informado pelo Fornecedor ACabo 
USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm 
Peso aproximado do produto (kg) 170g 
Garantia mínima 12 meses 

   

9 15 UN Cód. 1201 - SSD 2.5"240 GB SATA III com as seguintes 
características: 
- Formato 2,5" 
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão 
anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) 
- Capacidade: 240 GB 
- NAND TLC 
- Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C 
- Temperatura de operação 0°C a 70°C 
- Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm 
- Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 
Hz) 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF 
- Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: 
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- Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 
350MB/s para gravação 
- Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 
IOPS e 
15.000 IOPS Consumo de Energia: 
- Inativo: 0,672W 
- Média: 0,693W 
- Leitura: 0,59W (MAX) 
- Gravação: 2,515W (MAX) 
Garantia mínima de 12 meses de garantia 

10 30 UN Cód. 1274 - Monitor LED 24" com as seguintes características:  
Tipo de Monitor LED 
Tamanho da tela mínimo 24" Resolução Máxima1920x1080 Pixel 
Pitch 0,2715x0,2715mm 
Brilho 250 cd/m2 
Contraste 5.000.000:1 
Ângulo de Visão H:170°;V:160° Tempo de resposta 5ms Pedestal 
incluso Conexões HDMI e VGA Cor do Produto Preto 
Voltagem Bivolt com fonte interna no monitor (Acompanha Cabo 
energia padrão NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m) 
Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,8kg 
Garantia mínima 12 meses 

   

11 15 UN Cód. 1275 - Roteador para Conexões VPN  
Freqüência nominal da Cpu:880 MHz  
Cpu core count:2  
Ram:256MB 10/100/1000  
Ethernet ports:5  
Usb:1  
Power Jack:1  
Voltagem suportada:8 V - 30 V  
PoE in:Sim  
Voltagem do Monitor:Sim  
Pcb temperatura do Monitor:Sim  
Sistema Operacional:RouterOS  
Temperatura ambiente testada:-30 + 70 C  
Nível da Licença:4  
Cpu:MT7621A  
Consumo Máximo de Energia:5W  
Tipo de slot Usb:Usb Tipo A  
Reinicialização de energia Usb:Sim  
Armazenamento Tipo:Flash  
Armazenamento size:16 Mb  
Cpu Threads count:4 

   

12 20 UN Cód. 1276 - Telefone IP com display 
Características do aparelho: Áudio: 
- HD voz: aparelho HD, alto-falante HD  
- Codec de banda larga: G.722  
- Codec de banda estreita: G.711 (A / μ), G.723.1, G.729AB, 
G.726, iLBC  
- DTMF: In-band , Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO   
- Full-duplex hands-free speakerphone com AEC 
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 
 Telefone: 
- 2 contas de VoIP  
- Chamada em espera, mudo, DND  
- Marcação rápida de um toque, linha direta   
- Chamada em espera, transferência de chamadas  
- Chamada em grupo, SMS, chamada de emergência  
- Rediscagem, retorno de chamada, resposta automática  
- Local 3- Conferência de voz> Chamada IP direta sem proxy SIP  
- Seleção de toque / importação / exclusão  
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- Definir hora da data manualmente ou automaticamente  
- Plano de discagem   
- Navegador XML, URL de ação / URI  
- Imagens integradas  
- RTCP-XR 
 Diretório: 
- Loal lista telefônica até 1000 entradas  
- Lista negra> Lista telefônica remota XML / LDAP  
- Método de pesquisa inteligente  
- Pesquisa / importação / exportação da lista telefônica > 
Histórico de chamadas: discado / recebido / faltado / 
reencaminhado 
  
Recursos de IP-PBX: 
- Busy Lamp Field (BLF)  
- Bridged Line Apperance (BLA)  
- Chamada anônima, rejeição de chamada anônima  
- Indicador de Mensagem Espera (MWI)  
- Correio de voz, parque de chamadas, apanhar chamadas  
- Intercomunicador, paginação, música em espera, Chamada de 
emergência  
- Conclusão da chamada, gravação de chamadas, hot-deskin 
 Display e Indicador: 
- LCD gráfico de 132x64 pixels com luz de fundo   
- LED para indicação de chamada e mensagem em espera  
- LEDs iluminados de duas cores (vermelhos ou verdes) para 
informações de status da linha  
- Interface de usuário intuitiva com ícones e softkeys  
- Seleção de idioma nacional  
- Identificação do chamador com nome, número 
Teclas de função: 
- 2 Teclas de linha com LED  
- 6 Teclas de recursos: mensagem, fone de ouvido, rediscagem, 
tran, mudo, viva-voz 
- 6 Teclas de navegação  
- Teclas de controle de volume 
 Interface: 
- Portas Ethernet 2xRJ45 10 / 100M  
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2  
- Porta do telefone 1xRJ9 (4P4C)> porta do fone de ouvido 1xRJ9 
(4P4C) 
Físicas: 
- Montagem em parede  
- Consumo de energia (PSU): 1.2-1.9W 
- Consumo de energia (PoE): 1.8-2.3W 
- Dimensão: 209 x 188 x 150 x 41mm 
- Humidade Operacional: 10 ~ 95% 
- Temperatura de operação: -10 ~ 50º C 
 Gerenciamento: 
- Configuração: navegador / telefone / instalação automática> 
Instalação automática via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS para 
implantação em massa  
- Auto-provisão com PnP  
- Zero-sp-touch  
- Redefinir para fábrica, reiniciar  
- Exportação de rastreamento de pacote, log do sistema 
Rede e Segurança: 
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)  
- NAT transversal: modo STUN  
- Modo Proxy e modo de link SIP peer-to-peer  
- Atribuição de IP: estático / DHCP  
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- Servidor web HTTP / HTTPS  
- Sincronização de hora e data Usando SNTP  
- UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)  
- QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  
- SRTP para voz   
- Transport Layer Security (TLS)  
- Gerenciador de certificados HTTPS  
- Encriptação AES para configuração Arquivo  
- Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess  
- OpenVPN, IEEE802.1X  
- IPv6 
Garantia mínima de 12 meses 

13 50 UN Cód. 1277 - Headset monoaural com conector RJ9 (compatível 
com item 12) Material: ABS & POL - Nylon Fibrado 
Tiara: Inox / regulável / firm / Rev 
Haste: Flexivel / ajustável 
Haste giro: 360° c/ limitador 
Headset Dimensão: 17.5 x 14.5 x 4cm 
Peso: 78 g 
Tamanho Auto Falante: 28mm diameter speaker 
Sensibilidade: 96dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz) 
Impedância: 150Ω ±15% 
Resp. de Frequência Fone: 20~12.400Hz 
Tipo: Capsule Transmission 
Protetor Auricular: Removível e Substituivel 
Dimensão do Microfone: 6mm x 5mm 
Microfone Sensibilidade: -42dB ±3dB - 1khz 
Impedância: 2.2k 
Resp. de Frequência Microfone: 100~10.000Hz 
Tipo: Noise-Canceling/ ominidirecional 
Circuito: HD-band /Protection noise/Surtos/equaliz 
Especificação do cabo: 1.8m ~2.0m Direct 
Conexão Plug: RJ9 
Botões: N/T  

   

14 8 UN Cód. 1278 - Notebook 15,6”, 1.6 GHZ, 6 MB, Windows 10 
Notebook com as seguintes especificações 
Processador 1.6 GHz expansível até 3.4 GHz, com cache de 6MB 
Windows 10 original oem 
Office original oem 
8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 32GB Disco Rígido 
de 1TB (5400 RPM) 
Placa de vídeo integrada 
Tela LED HD (1366 x 768) de 15,6" antirreflexo Teclado padrão 
ABNT2 - em Português (Brasil) 
Conectividade 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz 
Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 
Inclusa mochila almofadada própia para transporte de 
notebook com tela de 15,6”, com alça para transporte na mão e 
alças para transporte nas costas. 
Garantia mínima de 24 meses 

   

15 20 UN Cód. 1279 - Cabo de energia tripolar 
Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica 
Padrão Novo tomada de 3 pinos 
Com selo de aprovação Inmetro 
Bitola de 3 x 0,75mm 
Comprimento: 1.5 metros 
Norma do Inmetro: NBR14136 
-Garantia mínima de 03 meses 

   

16 2 UN Cód. 1280 - Switch 08 portas  
Especificações: 
Certificação: FCC, CE, RoHs 
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Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps 
Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz) 
Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz 
Capacidade de Comutamento: 16 Gbps Padrões e protocolos: 
- IEEE 802.3 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3ab 
IEEE 802.3x 
Tamanho de Buffer: 
2Mbit 
Jumbo Frame: 15KB Software: 
Método de Transferência: Armazena e Encaminha 
Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: 
Tecnologia Verde, economizando energia em até 80% 
Controle de Fluxo 802.3x, 
Back Pressure 
Auto Uplink em cada porta Ambiente: 
Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) 
Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 °F ~ 158 ℉) 
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação 
Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação 
Conteúdo da Embalagem: 
Switch Gigabit de mesa de 8 portas 
Adaptador de Energia 
Acompanhar Kit parafuso e porcas gaiola para fixação do switch 
Guia do Usuário 
-Garantia mínima de 12 meses 

17 1 UN Cód. 1281 - Apresentador Laser Wireless Mini Receptor Usb 
Plug Play 
Cor Do Laser: Verde ou vermelho 
Indicador De Nível De Bateria 
Compatível Com Power Point, Media Player E Outros 
Botões: On/Off, Avançar/Retornar E Acionar Luz Do Laser 
Informações Técnicas: 
2.4ghz 
Até 32m De Alcance 
Alimentação: 2 Pilhas Aaa 
Compatível Com Win98/2000/Me/Xp/Vista/7/8, Mac 10.7 Ou 
Superiores 
Dimensões aproximada: 19x19x158mm 
Peso aproximado: 0,026kg 
-Garantia mínima de 12 meses 

   

18 10 UN Cód. 1282 - Adaptador Dvi 24+5 Pinos Macho Para Vga 15 Pinos 
Fêmea 
-Garantia mínima de 06 meses 

   

19 10 UN Cód. 1283 - Adaptador HDMI Para Vga 15 Pinos Fêmea 
-Garantia mínima de 06 meses 

   

20 20 UN Cód. 1284 - Cabo Hdmi 1.4 Ultra Hd Qualidade 3d 2 Metros  
Compatível Com Todas As Mídias Existentes no Mercado Todos 
os Modelos de Games, TVs Plasma, Lcd, Led, Projetores, Telões, 
Blu-ray Etc. Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e anteriores. 
Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). 
Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. 
Retorno de Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir 
o Áudio Sem a Necessidade de Passar Cabo de Áudio a Parte. 
Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. 
Conectores: Banhado A Ouro 24k. 
-Garantia mínima de 06 meses 
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21 10 UN Cód. 1285 - Fonte ATX para computador 
- MTBF: 100,000 horas 
- Nível de certificação 80 PLUS Bronze 
- Power: 450W 
- Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle 
- Tamanho do ventilador: 120mm 
- Temperatura nominal de saída contínua: 40°C 
- Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm 
- Tipo de cabo: Sleeved 
- Plug Tipo: WW 
- Conector ATX: 1x 
- Conector EPS: 1x 
- Conector Floppy: 1x 
- Conector 4-Pin: 4x 
- Conector PCIe: 1x 
- Conector SATA: 4x 
- Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 
- Fonte de alimentação  
- 04 parafusos de montagem 
- Pack de Zip-ties 
- Documento de Garantia 
- 1 ano de garantia 

   

22 10 UN Cód. 1286 - Fonte de alimentação Mini ATX 
Potência: 250W 
Conector DC 12V 
Padrão TFX 12 v2.31 
1 Linha de 12V 
Tensão: 115V - 230V 
Dimensão: 64 x 140 x 82mm Proteção: 
Proteção de curto circuito em todas as saídas 
Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V, +3.3V 
Conectores: 
1 Conector de 4 pinos (pequeno) 
1 Conector ATX12V 
2 Conectores SATA 
1 Conector ATX20/ATX24 Físico: 
Dimensões: 64 x 140 x 82mm 
Com cooler de 80 mm 
Acompanhar cabo de energia Dimensão: (LxAxP): 64 x 140 x 
82mm 
-Garantia mínima de 06 meses 

   

23 05 UN Cód. 1287 - Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante 
Temperatura de Trabalho -40 a 200 ºC Consistência Pastosa 
Condutividade térmica 2,0 w/mk 
Componente Básico Silicone alto peso molecular Exudação 0,4% 
Embalagem com 50 gramas 

   

24 01 UN Cód. 1288 - Rotulador eletrônico portátil 
Material da Fita: Não laminada 
Família da Fita: M TAPE 
Tamanhos de Fita‡: 9 mm, 12 mm 
Comprimento da Fita: 8 metros 
Tecnologia da Fita: Transferência Térmica 
LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha 
Resolução da Impressão: 230 dpi 
Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg 
Teclado: QWERTY 
Cortador: Manual 
Bateria: 4 pilhas AAA (não inclusas) 
Adaptador CA: Sim (não incluso) 
Auto Power Off: Sim 
Número de Fontes: 1 
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Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, 
Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical 
Número de Estilos: 9 
Símbolos Incorporados: 71 
Altura Máx. de Impressão: 7,0 milímetros 
Máximo de Linhas de Impressão: 2 
Incremento Automático: Não 
Impressão Vertical: Sim 
Inserção de Texto: Sim 
Impressão da Data/Hora: Sim 

25 3 UN Cód. 1289 - Fita Rotuladora (Compatível com sub item 1.24) 
 Letras pretas sobre fundo branco  
• tamanho 12mm 
• Cartucho com 8 metros de comprimento 
• Dimensão: 0,020 X 0,085 X 0,140 
Compatível com os Rotuladores: 
PT65 - PT70BM - PT70L - PT80 - PT85   

   

26 1 UN Cód. 1290 - Caixa de som ativa 
220W RMS 
 - 1 Alto Falante de 15" 
 - Driver de Titânio 
 - Controle de Volume Master 
 - Controle de Volume MP3/LINE 
 - Controle Remoto 
 - Entrada SD/USB com Controle de Busca por Pasta 
 - Rádio FM 
 - Display LCD 
 - Equalização High e Low 
 - 2 Entradas Balanceadas MIC (XLR Fêmea) com Controle de 
Volume 
 - 2 Entradas LINE (P10 ¼) com Controle de Volume 
 - Entrada Line RCA L&R 
 - Saída Line RCA L&R 
 - Tecla de Seleção MP3/LINE 
 - Proteção Contra Curto (SCP) 
 - Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
 - Resposta de Frequência 37Hz-20Khz 
 - Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) 
 - Alça Superior e Lateral para Transporte 
 - Suporte para Pedestal 
 - Tensão de rede 115V/230V 50/60Hz - Bivolt 
 - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm 
 - Peso 15 Kg  
- Acompanhar Tripé (Trava fixadora para caixa de som, 
Regulagem manual altura regulável), Pés emborrachados 
antiderrapante e ante riscos, Composição do material Ferro, 
Peso máximo suportado 45 Kg,  
Cor Principal Preto, Peso liquido 1.85 Kg, Altura máxima 1,2 
metros) 
-Garantia 24 meses 

   

27 1 UN Cód. 1291 - Microfone sem fio 
• Quantidade de bastões: 2 
• Alcance: Até 40 metros da base, sem obstáculos 
• Frequência: VHF 
• Modulação: FM 
• Faixa de frequência : UHF 210-830MHz 
• Estabilidade de frequência : ±30ppm 
• Frequência de resposta: 7 ~ 12KHz 
• Alcance dinâmico: >80dB 
• Condensador: T.H.D 1% 
• Relação sinal-ruído: 80dB 
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• Sistema de redução de ruído DBX 
• Circuito estabilizador de cristais quartzo 
• Base com duas antenas rotacionáveis 

•Controle de volume individual 
• Saída de som única, P10 
• Globo dos microfones em metal 
• Botão ON/OFF e MUTE no microfone 
• Corpo robusto em ABS, mais leve e confortável 
• Circuito Especial ALC, para evitar microfonia 
• Baixo consumo, proporcionando maior vida útil das baterias 
• Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional 
• Led Indicador de RF no Painel 
• Base bivolt, padrão brasileiro de tomada 
• Alimentação: 2 pilhas AA ( 2 em cada microfone) 
• Potência base: 1W 
• Sensibilidade de circuito: 30dB/uV 
• Impedância: 50 OMS (condensador) 
• Dimensões da base: 19,5 x 13,5 x 4cm (LxPxA) 
• Dimensões do bastão: 24cm de comprimento, diâmetro de 4,5cm 
• Peso do bastão: 300g 
• Peso total da embalagem:2,1kg 

28 3 UN Cód. 1292 - Caixa De Som 
- Bluetooth versão 4.2 
- USB Sound Card 
- Entrada Auxiliar p2 3.5mm 
- Modos de Equalização: Gaming / Music / Movie 
- Acabamento Impecável 
- Pintura preta  
- Pés Antiderrapantes 
- Dimensões da caixa acústica aproximado: 106 x 105 x 130mm 
(LxPxA) 
- Potência: 32 Watts RMS 
- Resposta de Frequência entre: 98 a 20KHz 
- Alimentação: Bivolt 
- Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,4 Kg 
Garantia 24 meses 

   

29 2 UN Cód. 1293 - Monitor LED 27´  
- Widescreen,  
- Full HD, IPS,  
- HDMI/VGA,  
- FreeSync 
- Tipo: LED Widescreen 
- Tecnologia: VA 
- Tamanho: 27" 
- Brilho: 250 cd/m² 
- Contraste: 3.000:1 
- Ângulo de visão: 178º 
- Proporção de tela: 16:9 
- Resolução: 1920 x 1080 
- Curvatura da tela: 1800R 
- Tempo de resposta: 4 ms 
- Adaptador Externo 
- Voltagem: 100 ~ 240V 50/60Hz 
- Stand By Power: 0.3W 
Garantia 12 meses 

   

30 100 UN Cód. 1294 - Protetor Auricular Espuma P/ Headset (compatível 
com item 1.13) 

   

31 12 UN Cód. 1295 - Suporte para 2 monitores (compatível com item 
1.10) 
CARACTERÍSTICAS: 
- Suporta duas Telas 
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- Ajuste de altura sem ferramentas 
- Inclinação Tilt: de 45º para cada monitor 
- Giro da coluna de 360º 
- Organizador de cabos 
 Dados TÉCNICOS: 
- Material: aço carbono. 
- Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática 
- Dimensões do produto: 880x300x520mm 
- Peso: 5,2kg  
Garantia 12 meses  

32 1 UN Cód. 1296 - Kit limpeza de computador c/3 trinchas 500     

33 1 UN Cód. 607 - Impressora Laser Colorida 
- Visor LCD: Mono de 1 linha (retro iluminado) 
- Processador: 800 MHz 
- Tipos de Papel: Comum, reciclado, bond, envelopes, etiquetas e 
papel fotográfico 
- Gramatura de Papel: Bandeja de papel: 60-163 g/m2 (bond) / 
Entrada de alimentação manual: 60-163 g/m2 (bond) 
- Qualificação ENERGY STAR 
- Dimensões: 41 x 46 x 25,2 (LxPxA) 
- Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): Até 
216 mm x 356 mm (ofício) 
- Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)‡: Bandeja de 
papel para até 250 folhas e entrada de alimentação manual para 
uma folha 
- Tecnologia de Impressão: LED colorido digital 
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): até 19 ppm 
- Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm): até 19 ppm 
- Resolução (máxima) em dpi: Até 600 x 2400 dpi 
- Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta 
velocidade 
- Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡: Até 30.000 páginas 
- Volume de Impressão Mensal Recomendado‡: Até 1.500 
páginas 
- Tempo de Impressão da Primeira Página: Preto: < 15,5 
segundos / Colorido: < 15,5 segundos 
- Memória Padrão: 256 MB  
Garantia 24 meses  

   

34 10 UN Cód. 1297 - Estabilizador 1000VA 
-Indicado para impressoras 
analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a 
atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de 
rede, principalmente para redes instáveis. 
1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do 
estabilizador. 
Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e 
sobrecarga. 
Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 
115/127/220V e saída115V. 
6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 nos modelos 
500Bi, 1000S 115 e 1000S 220 
Garantia 6 meses  

   

35 1 UN Cód. 1298 - Câmera Fotográfica Profissional 
-Lente 18-140mm AF-S F/3.5-5.6 G ED VR 
-Formato do sensor: DX (1.5 fator de corte); 
-Pixels: 20.9 MP; 
-Máxima resolução: 5568 x 3712 
Formato de arquivos:  
-Imagens: JPEG, RAW 
-Vídeos: H.264, MOV, MP4 
-Audio: AAC, Linear PCM 
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-Formato do cartão: SD, SDHC, SDXC. 
-Estabilização de imagem: Digital 
-ISO: Auto, 100-51200 
-Obturador: 30 - 1/8000s 
-Sincrozinação máxima com flash: 1 / 250s 
-Formato de vídeo:  
(3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps) 
(1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps) 
(1280 x 720p at 50, 59.94 fps) 
-Tempo máximo de vídeo: 29min29s 
Garantia 24 meses  

36 15 UN Cód. 1299 - Desktop  
- Processador 2.9 até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª 
geração 
- Windows 10 Pro 64bits 
- Placa de vídeo com entrada para 2 monitores 
- Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MH 
- SSD 240GB  
- Com leitor de CD/DVD 
- Fonte de alimentação:  
MTBF: 100,000 horas 
Nível de certificação 80 PLUS Bronze 
Power: 450W 
Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle 
Tamanho do ventilador: 120mm 
Temperatura nominal de saída contínua: 40°C 
Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm 
Tipo de cabo: Sleeved 
Plug Tipo: WW  
Garantia 24 meses  

   

37 2 PCT Cód. 1300 - Plug Modular p/ Telefone RJ9  
-4 vias x 4 contatos 
-Pacote com 100un  

   

38 10 UN Cód. 1301 - Mochila para transporte de notebook 
Cor: preta 
- Poliéster balístico 1680D 
- 31 cm x 16 cm x 43 cm 
- Compatível com a maioria dos notebooks de até 15.6" 
(Dimensões máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm) 
- Zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, 
enchimento EVA 
- Garantia de 3 anos 
- 18 litros 
- Alça manual, alças para transporte no ombro e alça para 
transporte em mala  
Apresentar Amostra após declarado detentor da melhor oferta 
 

   

39 2 UN Cód. 1302 - Kit Mouse e Teclado sem Fio  
- Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) 
- Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 
bits (AES) entre dispositivos e receptor 
  
Teclado: 
- Teclas de perfil baixo 
- Altura do teclado ajustável 
- Bateria: 2 x AAA 
- Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses 
- Layout ABNT 2 
- Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn” 
 
Mouse: 
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- Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar 
- Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado 
- Bateria: 1 x AA 
- Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses 
 
-Conteúdo da embalagem: Teclado; Mouse; Receptor sem fio; 
Documentações do usuário; 2 pilhas AAA para teclado; 1 AA 
bateria para mouse 
-Garantia: 12 meses 
(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses 
referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código 
de Defesa do Consumidor) 
-Peso:650 gramas (bruto com embalagem) 

40 20 UN Cód. 1303 - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Niquel 
e Conector Azul 
Comprimento: 1.5 metros 
Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros 
aparelhos com entrada VGA 
Revestimento emborrachado de alta qualidade 
Conector em metal inoxidável 

   

41 20 UN Cód. 1304 - Toner original para impressora DCP-L5652DN  
BROTHER,  mínimo 12.000 impressões 

   

42 10 UN Cód. 1305 - Toner original para impressora DCP-1602, 
BROTHER, TN 1060, mínimo de 1.000 impressões  

   

43 2 KIT Cód. 1306 - Kit de tinta colorido original para impressora (item 
33) mínimo de 1.000 impressões, (cada kit com 4 cores)  

   

44 1 UN Cód. 1319 - Cilindro original para impressora colorida (item 33)    

45 4 UN Cód. 1307- Cilindro original para impressora DCP-L5652DN  
BROTHER 

   

46 4 UN Cód. 1308 - Cilindro original para impressora DCP-1602,  
BROTHER 

   

47 5 UN Cód. 1309 - Filtro Linha 12 Tomadas 10A Cabo 5 metros Bivolt 
Metálico Profissional Régua Energia  

   

48 20 UN Cód. 1310 - Placa de vídeo (compatível com item 36) 
- Compatibilidade para 2 monitores simultâneos 
- Core: 48 
- TMUS: 8 
- ROPS: 4 
- Clock: 810 Mhz 
- Shader Clock - 1620 Mhz 
- Capacidade: 1 GB 
- Tipo: DDR3 
- Clock - 898 Mhz / 1796 Mhz eficaz 
- Bus: 64 bits 
- Largura de banda: 14.37 GB/s 
- Largura do slot - slot único 
- 145 mm 
- TDP - 29 W 
- PCI-Express 2.0 
- 1x DVI-D 
- 1x VGA 
- 1x HDMI 
- Espelho Low Profile 
- 12 meses de garantia 
- 350 gramas (bruto com embalagem) 
 

   

49 10 UN Cód. 1311 - Emenda para cabos RJ45-fêmea x fêmea-8 fios 
-Entrada fêmea e saída fêmea 
-Conexão padrão RJ45 
-Na cor branca 
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-Uso para terminais de 8 vias 
-Tamanho aproximado de 3,5 x 2 cm 
- Capa de proteção. 
- Corpo em termo plástico de alto impacto 

50 25 UN Cód. 145 - Ponto Biométrico 
Biometria 
Proximidade (RFID, Smart card contactless e Unique) 
Cadastramento: Através de um computador. 
Usuários: Gerencia até 15 mil colaboradores. 
Impressão: Com corte automático e sistema de pré-impressão. 
Tickets: Até 8500 comprovantes. 
Comunicação: Serial, TCP/IP e USB (pen drive). 
Coleta: Rápida e fácil. Pode ser feita através de pendrive. 
Web Server: Aplicativo Web Server embarcado que dispensa 
software de instalação. 
homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 MTE e 
Homologado pelo Inmetro   

   

51 10 UN Cód. 1313 - Spray Limpa Contato eletrônico  
- Composição: Destilados de petróleo e propelente;  
- Conteúdo: 300mL;  
- Peso líquido aproximado: 200g;  
- Peso total aproximado: 286g.  

   

52 1 cx Cód. 1314 - Cabo de rede blindado  
Características: 305 mt 
-Cor padrão da capa do cabo preto;  
- Sistema de tripla proteção (Contem fio terra, Capa em PVC, 
Blindagem STP, Capa PE (Polietileno)  
- Cabo externo Professional 10/100/1000Mbps  
-Resistente a água, Capa de borracha dupla + Blindagem de Folha 
de Alumínio FTP sobre os 4 pares  
- Homologado pela ANATEL.  

   

53 2 UN Cód. 909 - Swith 24 portas 10/100/1000  
com as seguintes especificações:  
Portas:  
- Gerenciável 
- 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática  
- 4 portas SFP 1000 Mbps  
- Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção 
automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma 
combinação  
Memória e processador:  
- MIPS a 500 MHz  
- 32 MB de flash  
- Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb  
- SDRAM de 128 MB  
Latência:  
- Latência de 100 Mb: < 5 μs  
- Latência de 1000 Mb: < 5 μs  
Capacidade de produção:  
- Até 41,7 Mbps  
Capacidade de routing/switching:  
- 56 Gbps  
Características de gestão:  
- IMC - Centro de gerenciamento inteligente  
- Interface de linha de comando limitada  
- Navegador Web  
- SNMP Manager  
- IEEE 802.3 Ethernet MIB  
- Com suporte para mini rack 3U  
-Garantia mínima de 12 meses  
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54 5 UN Cód. 1315 - Filtro de linha 8 tomadas 2P+T  
Cabo de 2.5M;  
Capacidade de 10A;  
Fabricação em aço SAE 1020;  
ABNT NBR 14136:2002.  
-Garantia mínima de 12 meses  

   

55 1 UN Cód. 1320 - Rack Piso Fechado 20U 
Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. 
Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a 
laterais (guias verticais). 
Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico 
Fumê. 
Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas 
de ventilação). 
Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 
04 /06 ou 08 ventiladores. 
04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. 
Garantia mínima de 12 meses 
 

   

56 50 UN Cód. 1321 - Espuma de Voz para Headset (Compatível com 
subitem 13) 

   

57 1 un Cód. 1317 - STORAGE 4 Baias sem Disco 
Especificações: 
CPU: 
- Intel Celeron 
- Velocidade: 2.0 GHz (burst até 2,42 GHz) 
- Quad-Core 
GPU: 
- Gráficos HD Intel 
Memória: 
- Capacidade: 2GB (2 x 1 GB) 
- Tipo: DDR3L 
- Flash: 512MB 
- Total de slots de memória: 2 SODIMM 
- Expansível até: 8 GB 
* Ao instalar dois módulos de memória, verifique se eles são do 
mesmo tamanho e use o mesmo tipo de RAM para os dois slots 
de memória. 
* Para obter informações sobre a instalação do módulo RAM e 
modelos NAS compatíveis, consulte o Guia de Instalação do 
Módulo RAM QNAP. 
Drive: 
- 4x 2.5 " ou 3.5" SATA 6Gb / s, 3Gb / s HDD ou SSD 
- Bandejas de troca automática 
Unidade de Expansão: 
- Max. 1 (UX-800P , UX-500P) 
Portas LAN Gigabit: 
- 2x 
Portas: 
- 2x USB 3.0 (Frente: 1, Traseira: 1) 
- 2x USB 2.0 (Traseira) 
- 1x HDMI 
Receptor Infravermelho: 
- Controle remoto QNAP RM-IR002 
Indicadores LED: 
- Potência / Status 
- LAN 
- USB 
- HDD1-4 
Botões: 
- Potência 
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- Reset 
- USB Auto Copy 
Campainha de Alarme: 
- Aviso do sistema 
Físico: 
- Fator de forma: Torre 
- Dimensões: 169 x 160 x 219 mm 
Consumo de energia (W): 
- S3 sleep: 0.57 
- HDD standby: 15.78 
- Em operação (típico): 33.88 
Informações Adicionais: 
- Ventilador do sistema: 1x 12cm, 12V DC 
- Slot de Segurança Kensington: 1 
- Fonte de energia: Adaptador Externo de Energia, 90W, 100-
240V 
- Nível de som: Pressão sonora (LpAm): 16,9 dB (A) 
- Temperatura: 0 - 40ºC 
- Umidade: 5 ~ 95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27º 
Conteúdo da Embalagem: 
- 1x Servidor de Dados QNAP NAS 
- 2x Cabos Ethernet 
- 1x Guia de Instalação (QIG) 
- 16x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 3,5") 
- 12x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 2,5") 
- 1x Adaptador AC: SP-2BAY-ADAPTER-90W 
- 1x Cabo de alimentação 
- 1x Controle Remoto IR: RM-IR002 
- Garantia de no mínimo 12 meses 

58 8 un Cód. 1318 - HD 3TB, 3.5´ SATA 
Especificações: 
Recursos e desempenho: 
- Número de compartimentos de unidade suportados: 1 a 8 
- Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 
- Equilíbrio de Dois Planos 
- Controle de recuperação de erros 
- Taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s): 
180 
- Cache: 64MB 
Confiabilidade / Integridade de Dados: 
- Ciclos de carga / descarga:  600,000 
- Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 
10E14 
- Horário de funcionamento (por ano): 8760 
- Limite da Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano): 180 
- Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas): 1M 
Gerenciamento de energia: 
- Corrente de Inicialização, Típica (12V, A): 2.0 
- Potência Operacional Média (W): 5.6 
- Média Ociosa (W): 4.9 
- Modo de Espera / Modo de Espera, Típico (W):  0.6/0.6 
- Tolerância de tensão (5V): ±5% 
- Tolerância de tensão (12V): ±10% 
Ambiente: 
- Funcionamento (ambiente, min): 5 
- Operação (caixa da unidade, máx.): 70 
- Não operacional (ambiente, min): –40 
- Não operacional (ambiente, máximo): 70 
- Sem halogênio 
- Choque, Operando / Não Operando: 2ms (max, Gs):  80/300 

   

mailto:cistri.udi@saude.mg.gov.br
http://www.cistri.saude.mg.gov.br/


 

CISTRI – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia Urgência e Emergência da 
Macrorregião do Triângulo do Norte - | CEP: 38414-123, Uberlândia - MG 

E-mail: cistri.udi@saude.mg.gov.br  - Site: www.cistri.saude.mg.gov.br  - Telefone (34)2589-1710 - CNPJ: 19.455.924/0001-00 
 Página 48 de 80 

- Ocioso (típico, bels): 2.3 
- Funcionamento (típico, bels): 2.5 
 

59 1  UN Cód. 851 - Leitor de Código de Barras  
- Fonte de Luz: CCD 632 nm  
- Capacidade de decodificação: Auto-discrimina os padrões de 
códigos de barras mais comuns. Para outras simbologias consulte 
a Metrologic -Largura do Campo: 80mm  
- Velocidade de Leitura: 100 varreduras por segundo  
- Profundidade de Campo: 0 a 20 mm  
- Interface: USB  
 - Garantia de no mínimo 12 meses 

   

 
* O preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para prestação de serviços dos bens, incluindo fretes, seguros, 

impostos, etc. 

** Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
 
***Validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

  

<<POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE>>
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL 
 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

Razão Social:   CNPJ:  

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  CEP:  

Telefone:  Contato:  

 
1.0. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

 

ITEM QUANT. UNIT. DESCRIÇÃO marca/modelo Valor 
unit. 

Valor 
total 

1 10 UN Cód. 1268 - Hard disk SATA com capacidade de armazenamento 
de 1000 gigabytes 
- Interface – Sata 6.0 GB/S 
- Velocidade de mínima de 7200 RPM 
- Capacidade: 1TB 
- Memória cache – 64mb 
- Modelo 3,5” 
- Taxa de dados internos de 145 mbps 
- Velocidade de transferência de drive: 600mbps 
- Garantia mínima de 12 meses 

   

2 2 UN Cód. 1269 - Roteador Wireless com as seguintes características: 
- Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC 
com redução de interferências para maior cobertura de sinal; 
- Alcance de até 200m² 
- Alimentação Bivolt: 100V a 240V 
- ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi 
- Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa 
- Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz 
- Funcionalidades: IPv6Repetidor 
- Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração) 
- Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN 
Fast- Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC 
- Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 
802.11g / IEEE 802.11n 
- Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet 
- Velocidade Wi-Fi: 750Mbps 
-Garantia mínima de 12 meses 

   

3 5 CX Cód. 1231 - Cabo de rede (CAT-5) com as seguintes 
características: 
-Caixa com 305 metros; 
-Cor padrão da capa do cabo azul; 
- Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre 
nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; 
- Diâmetro nominal: 4,8mm; 
- NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% ; 
- Homologado pela ANATEL. 

   

4 50 UN Cód. 1270 - Mouse optical USB com as seguintes características: 
-Com sistema de ergonomia para uso de longos períodos de 
trabalho com design ambidestro, proporcionando conforto com 
para manuseio com as duas mãos; 
-Resolução mínima de 1000 Dpi; 
-Resolução do sensor de 1000 Dpi; 
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-Cabo com no mínimo 1,8 mts; 
- Dimensões aproximadas de 112,96 mm/ A x 61,7 mm/ L x 38,4 
mm / P; 
- 03 botões; 
-Botão barra de rolagem; 
 

5 50 UN Cód. 1271 - Teclado para computador com as seguintes 
especificações: 
- Padrão de acordo com as Normas ABNT 2 
- Design resistente a derramamento de líquidos 
- Canais integrados escoam o líquido do teclado. 
- Central de mídias 
- Controle suas atividades de mídia: tocar, pausar, aumentar ou 
diminuir o volume, mudo e abrir o Media Player com um simples 
toque de um botão. 
- Teclas de acesso rápido do Windows 
- As teclas de acesso Meu Computador e Calcular Compacto: 
- Teclado com um tamanho ideal para quem precisa ou tem 
problemas com espaço. 
- Entrada USB 
- Drive de CD 
- Sistema operacional Mac OS X 
- Drive de CD 
- Somente USB 
-Garantia mínima de 36 meses 

   

6 20 UN Cód. 728 - Pen drive com conexão USB com capacidade de 
armazenamento com no mínimo 16GB 
-Garantia mínima de 12 meses 

   

7 2 PCT Cód. 1272 - Conector macho 
- Tipo: RJ45 (8P8C) 
- Conector: termoplástico, UL94V-2 
- Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e 
níquel 
- Regime de Tensão: 250VAC no 2A 
- Resistência de Isolamento: 500M Ohms Conteúdo da 
Embalagem: 
- 01 Pacotes com 100 Conectores Macho CAT5E 

   

8 2 UN Cód. 1273 - Disco rígido com conexão USB 3.0 externos  
Capacidade de armazenamento 2 TB 
Memória cache 64 MB 
Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S Conexões USB 3.0 
Velocidade de Rotação Não informado pelo Fornecedor ACabo 
USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm 
Peso aproximado do produto (kg) 170g 
Garantia mínima 12 meses 

   

9 15 UN Cód. 1201 - SSD 2.5"240 GB SATA III com as seguintes 
características: 
- Formato 2,5" 
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão 
anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) 
- Capacidade: 240 GB 
- NAND TLC 
- Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C 
- Temperatura de operação 0°C a 70°C 
- Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm 
- Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) 
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF 
- Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: 
- Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 
350MB/s para gravação 
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- Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 
IOPS e 
15.000 IOPS Consumo de Energia: 
- Inativo: 0,672W 
- Média: 0,693W 
- Leitura: 0,59W (MAX) 
- Gravação: 2,515W (MAX) 
Garantia mínima de 12 meses de garantia 

10 30 UN Cód. 1274 - Monitor LED 24" com as seguintes características:  
Tipo de Monitor LED 
Tamanho da tela mínimo 24" Resolução Máxima1920x1080 Pixel 
Pitch 0,2715x0,2715mm 
Brilho 250 cd/m2 
Contraste 5.000.000:1 
Ângulo de Visão H:170°;V:160° Tempo de resposta 5ms Pedestal 
incluso Conexões HDMI e VGA Cor do Produto Preto 
Voltagem Bivolt com fonte interna no monitor (Acompanha Cabo 
energia padrão NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m) 
Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,8kg 
Garantia mínima 12 meses 

   

11 15 UN Cód. 1275 - Roteador para Conexões VPN  
Freqüência nominal da Cpu:880 MHz  
Cpu core count:2  
Ram:256MB 10/100/1000  
Ethernet ports:5  
Usb:1  
Power Jack:1  
Voltagem suportada:8 V - 30 V  
PoE in:Sim  
Voltagem do Monitor:Sim  
Pcb temperatura do Monitor:Sim  
Sistema Operacional:RouterOS  
Temperatura ambiente testada:-30 + 70 C  
Nível da Licença:4  
Cpu:MT7621A  
Consumo Máximo de Energia:5W  
Tipo de slot Usb:Usb Tipo A  
Reinicialização de energia Usb:Sim  
Armazenamento Tipo:Flash  
Armazenamento size:16 Mb  
Cpu Threads count:4 

   

12 20 UN Cód. 1276 - Telefone IP com display 
Características do aparelho: Áudio: 
- HD voz: aparelho HD, alto-falante HD  
- Codec de banda larga: G.722  
- Codec de banda estreita: G.711 (A / μ), G.723.1, G.729AB, 
G.726, iLBC  
- DTMF: In-band , Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO   
- Full-duplex hands-free speakerphone com AEC 
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 
 Telefone: 
- 2 contas de VoIP  
- Chamada em espera, mudo, DND  
- Marcação rápida de um toque, linha direta   
- Chamada em espera, transferência de chamadas  
- Chamada em grupo, SMS, chamada de emergência  
- Rediscagem, retorno de chamada, resposta automática  
- Local 3- Conferência de voz> Chamada IP direta sem proxy SIP  
- Seleção de toque / importação / exclusão  
- Definir hora da data manualmente ou automaticamente  
- Plano de discagem   
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- Navegador XML, URL de ação / URI  
- Imagens integradas  
- RTCP-XR 
 Diretório: 
- Loal lista telefônica até 1000 entradas  
- Lista negra> Lista telefônica remota XML / LDAP  
- Método de pesquisa inteligente  
- Pesquisa / importação / exportação da lista telefônica > 
Histórico de chamadas: discado / recebido / faltado / 
reencaminhado 
  
Recursos de IP-PBX: 
- Busy Lamp Field (BLF)  
- Bridged Line Apperance (BLA)  
- Chamada anônima, rejeição de chamada anônima  
- Indicador de Mensagem Espera (MWI)  
- Correio de voz, parque de chamadas, apanhar chamadas  
- Intercomunicador, paginação, música em espera, Chamada de 
emergência  
- Conclusão da chamada, gravação de chamadas, hot-deskin 
 Display e Indicador: 
- LCD gráfico de 132x64 pixels com luz de fundo   
- LED para indicação de chamada e mensagem em espera  
- LEDs iluminados de duas cores (vermelhos ou verdes) para 
informações de status da linha  
- Interface de usuário intuitiva com ícones e softkeys  
- Seleção de idioma nacional  
- Identificação do chamador com nome, número 
Teclas de função: 
- 2 Teclas de linha com LED  
- 6 Teclas de recursos: mensagem, fone de ouvido, rediscagem, 
tran, mudo, viva-voz 
- 6 Teclas de navegação  
- Teclas de controle de volume 
 Interface: 
- Portas Ethernet 2xRJ45 10 / 100M  
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2  
- Porta do telefone 1xRJ9 (4P4C)> porta do fone de ouvido 1xRJ9 
(4P4C) 
Físicas: 
- Montagem em parede  
- Consumo de energia (PSU): 1.2-1.9W 
- Consumo de energia (PoE): 1.8-2.3W 
- Dimensão: 209 x 188 x 150 x 41mm 
- Humidade Operacional: 10 ~ 95% 
- Temperatura de operação: -10 ~ 50º C 
 Gerenciamento: 
- Configuração: navegador / telefone / instalação automática> 
Instalação automática via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS para 
implantação em massa  
- Auto-provisão com PnP  
- Zero-sp-touch  
- Redefinir para fábrica, reiniciar  
- Exportação de rastreamento de pacote, log do sistema 
Rede e Segurança: 
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)  
- NAT transversal: modo STUN  
- Modo Proxy e modo de link SIP peer-to-peer  
- Atribuição de IP: estático / DHCP  
- Servidor web HTTP / HTTPS  
- Sincronização de hora e data Usando SNTP  
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- UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)  
- QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  
- SRTP para voz   
- Transport Layer Security (TLS)  
- Gerenciador de certificados HTTPS  
- Encriptação AES para configuração Arquivo  
- Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess  
- OpenVPN, IEEE802.1X  
- IPv6 
Garantia mínima de 12 meses 

13 50 UN Cód. 1277 - Headset monoaural com conector RJ9 (compatível 
com item 12) Material: ABS & POL - Nylon Fibrado 
Tiara: Inox / regulável / firm / Rev 
Haste: Flexivel / ajustável 
Haste giro: 360° c/ limitador 
Headset Dimensão: 17.5 x 14.5 x 4cm 
Peso: 78 g 
Tamanho Auto Falante: 28mm diameter speaker 
Sensibilidade: 96dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz) 
Impedância: 150Ω ±15% 
Resp. de Frequência Fone: 20~12.400Hz 
Tipo: Capsule Transmission 
Protetor Auricular: Removível e Substituivel 
Dimensão do Microfone: 6mm x 5mm 
Microfone Sensibilidade: -42dB ±3dB - 1khz 
Impedância: 2.2k 
Resp. de Frequência Microfone: 100~10.000Hz 
Tipo: Noise-Canceling/ ominidirecional 
Circuito: HD-band /Protection noise/Surtos/equaliz 
Especificação do cabo: 1.8m ~2.0m Direct 
Conexão Plug: RJ9 
Botões: N/T  

   

14 8 UN Cód. 1278 - Notebook 15,6”, 1.6 GHZ, 6 MB, Windows 10 
Notebook com as seguintes especificações 
Processador 1.6 GHz expansível até 3.4 GHz, com cache de 6MB 
Windows 10 original oem 
Office original oem 
8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 32GB Disco Rígido 
de 1TB (5400 RPM) 
Placa de vídeo integrada 
Tela LED HD (1366 x 768) de 15,6" antirreflexo Teclado padrão 
ABNT2 - em Português (Brasil) 
Conectividade 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz 
Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 
Inclusa mochila almofadada própia para transporte de 
notebook com tela de 15,6”, com alça para transporte na mão e 
alças para transporte nas costas. 
Apresentar Amostra mochila após declarado detentor da 
melhor oferta 
Garantia mínima de 24 meses 

   

15 20 UN Cód. 1279 - Cabo de energia tripolar 
Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica 
Padrão Novo tomada de 3 pinos 
Com selo de aprovação Inmetro 
Bitola de 3 x 0,75mm 
Comprimento: 1.5 metros 
Norma do Inmetro: NBR14136 
-Garantia mínima de 03 meses 

   

16 2 UN Cód. 1280 - Switch 08 portas  
Especificações: 
Certificação: FCC, CE, RoHs 
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Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps 
Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz) 
Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz 
Capacidade de Comutamento: 16 Gbps Padrões e protocolos: 
- IEEE 802.3 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3ab 
IEEE 802.3x 
Tamanho de Buffer: 
2Mbit 
Jumbo Frame: 15KB Software: 
Método de Transferência: Armazena e Encaminha 
Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: 
Tecnologia Verde, economizando energia em até 80% 
Controle de Fluxo 802.3x, 
Back Pressure 
Auto Uplink em cada porta Ambiente: 
Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) 
Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 °F ~ 158 ℉) 
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação 
Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação 
Conteúdo da Embalagem: 
Switch Gigabit de mesa de 8 portas 
Adaptador de Energia 
Acompanhar Kit parafuso e porcas gaiola para fixação do switch 
Guia do Usuário 
-Garantia mínima de 12 meses 

17 1 UN Cód. 1281 - Apresentador Laser Wireless Mini Receptor Usb Plug 
Play 
Cor Do Laser: Verde ou vermelho 
Indicador De Nível De Bateria 
Compatível Com Power Point, Media Player E Outros 
Botões: On/Off, Avançar/Retornar E Acionar Luz Do Laser 
Informações Técnicas: 
2.4ghz 
Até 32m De Alcance 
Alimentação: 2 Pilhas Aaa 
Compatível Com Win98/2000/Me/Xp/Vista/7/8, Mac 10.7 Ou 
Superiores 
Dimensões aproximada: 19x19x158mm 
Peso aproximado: 0,026kg 
-Garantia mínima de 12 meses 

   

18 10 UN Cód. 1282 - Adaptador Dvi 24+5 Pinos Macho Para Vga 15 Pinos 
Fêmea 
-Garantia mínima de 06 meses 

   

19 10 UN Cód. 1283 - Adaptador HDMI Para Vga 15 Pinos Fêmea 
-Garantia mínima de 06 meses 

   

20 20 UN Cód. 1284 - Cabo Hdmi 1.4 Ultra Hd Qualidade 3d 2 Metros  
Compatível Com Todas As Mídias Existentes no Mercado Todos 
os Modelos de Games, TVs Plasma, Lcd, Led, Projetores, Telões, 
Blu-ray Etc. Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e anteriores. 
Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). 
Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. Retorno 
de Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir o Áudio 
Sem a Necessidade de Passar Cabo de Áudio a Parte. 
Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. 
Conectores: Banhado A Ouro 24k. 
-Garantia mínima de 06 meses 
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21 10 UN Cód. 1285 - Fonte ATX para computador 
- MTBF: 100,000 horas 
- Nível de certificação 80 PLUS Bronze 
- Power: 450W 
- Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle 
- Tamanho do ventilador: 120mm 
- Temperatura nominal de saída contínua: 40°C 
- Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm 
- Tipo de cabo: Sleeved 
- Plug Tipo: WW 
- Conector ATX: 1x 
- Conector EPS: 1x 
- Conector Floppy: 1x 
- Conector 4-Pin: 4x 
- Conector PCIe: 1x 
- Conector SATA: 4x 
- Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 
- Fonte de alimentação  
- 04 parafusos de montagem 
- Pack de Zip-ties 
- Documento de Garantia 
- 1 ano de garantia 

   

22 10 UN Cód. 1286 - Fonte de alimentação Mini ATX 
Potência: 250W 
Conector DC 12V 
Padrão TFX 12 v2.31 
1 Linha de 12V 
Tensão: 115V - 230V 
Dimensão: 64 x 140 x 82mm Proteção: 
Proteção de curto circuito em todas as saídas 
Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V, +3.3V 
Conectores: 
1 Conector de 4 pinos (pequeno) 
1 Conector ATX12V 
2 Conectores SATA 
1 Conector ATX20/ATX24 Físico: 
Dimensões: 64 x 140 x 82mm 
Com cooler de 80 mm 
Acompanhar cabo de energia Dimensão: (LxAxP): 64 x 140 x 
82mm 
-Garantia mínima de 06 meses 

   

23 05 UN Cód. 1287 - Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante 
Temperatura de Trabalho -40 a 200 ºC Consistência Pastosa 
Condutividade térmica 2,0 w/mk 
Componente Básico Silicone alto peso molecular Exudação 0,4% 
Embalagem com 50 gramas 

   

24 01 UN Cód. 1288 - Rotulador eletrônico portátil 
Material da Fita: Não laminada 
Família da Fita: M TAPE 
Tamanhos de Fita‡: 9 mm, 12 mm 
Comprimento da Fita: 8 metros 
Tecnologia da Fita: Transferência Térmica 
LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha 
Resolução da Impressão: 230 dpi 
Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg 
Teclado: QWERTY 
Cortador: Manual 
Bateria: 4 pilhas AAA (não inclusas) 
Adaptador CA: Sim (não incluso) 
Auto Power Off: Sim 
Número de Fontes: 1 
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Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, 
Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical 
Número de Estilos: 9 
Símbolos Incorporados: 71 
Altura Máx. de Impressão: 7,0 milímetros 
Máximo de Linhas de Impressão: 2 
Incremento Automático: Não 
Impressão Vertical: Sim 
Inserção de Texto: Sim 
Impressão da Data/Hora: Sim 

25 3 UN Cód. 1289 - Fita Rotuladora (Compatível com sub item 1.24) 
 Letras pretas sobre fundo branco  
• tamanho 12mm 
• Cartucho com 8 metros de comprimento 
• Dimensão: 0,020 X 0,085 X 0,140 
Compatível com os Rotuladores: 
PT65 - PT70BM - PT70L - PT80 - PT85   

   

26 1 UN Cód. 1290 - Caixa de som ativa 
220W RMS 
 - 1 Alto Falante de 15" 
 - Driver de Titânio 
 - Controle de Volume Master 
 - Controle de Volume MP3/LINE 
 - Controle Remoto 
 - Entrada SD/USB com Controle de Busca por Pasta 
 - Rádio FM 
 - Display LCD 
 - Equalização High e Low 
 - 2 Entradas Balanceadas MIC (XLR Fêmea) com Controle de 
Volume 
 - 2 Entradas LINE (P10 ¼) com Controle de Volume 
 - Entrada Line RCA L&R 
 - Saída Line RCA L&R 
 - Tecla de Seleção MP3/LINE 
 - Proteção Contra Curto (SCP) 
 - Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
 - Resposta de Frequência 37Hz-20Khz 
 - Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) 
 - Alça Superior e Lateral para Transporte 
 - Suporte para Pedestal 
 - Tensão de rede 115V/230V 50/60Hz - Bivolt 
 - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm 
 - Peso 15 Kg  
- Acompanhar Tripé (Trava fixadora para caixa de som, 
Regulagem manual altura regulável), Pés emborrachados 
antiderrapante e ante riscos, Composição do material Ferro, Peso 
máximo suportado 45 Kg,  
Cor Principal Preto, Peso liquido 1.85 Kg, Altura máxima 1,2 
metros) 
-Garantia 24 meses 

   

27 1 UN Cód. 1291 - Microfone sem fio 
• Quantidade de bastões: 2 
• Alcance: Até 40 metros da base, sem obstáculos 
• Frequência: VHF 
• Modulação: FM 
• Faixa de frequência : UHF 210-830MHz 
• Estabilidade de frequência : ±30ppm 
• Frequência de resposta: 7 ~ 12KHz 
• Alcance dinâmico: >80dB 
• Condensador: T.H.D 1% 
• Relação sinal-ruído: 80dB 
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• Sistema de redução de ruído DBX 
• Circuito estabilizador de cristais quartzo 
• Base com duas antenas rotacionáveis 

•Controle de volume individual 
• Saída de som única, P10 
• Globo dos microfones em metal 
• Botão ON/OFF e MUTE no microfone 
• Corpo robusto em ABS, mais leve e confortável 
• Circuito Especial ALC, para evitar microfonia 
• Baixo consumo, proporcionando maior vida útil das baterias 
• Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional 
• Led Indicador de RF no Painel 
• Base bivolt, padrão brasileiro de tomada 
• Alimentação: 2 pilhas AA ( 2 em cada microfone) 
• Potência base: 1W 
• Sensibilidade de circuito: 30dB/uV 
• Impedância: 50 OMS (condensador) 
• Dimensões da base: 19,5 x 13,5 x 4cm (LxPxA) 
• Dimensões do bastão: 24cm de comprimento, diâmetro de 4,5cm 
• Peso do bastão: 300g 
• Peso total da embalagem:2,1kg 

28 3 UN Cód. 1292 - Caixa De Som 
- Bluetooth versão 4.2 
- USB Sound Card 
- Entrada Auxiliar p2 3.5mm 
- Modos de Equalização: Gaming / Music / Movie 
- Acabamento Impecável 
- Pintura preta  
- Pés Antiderrapantes 
- Dimensões da caixa acústica aproximado: 106 x 105 x 130mm 
(LxPxA) 
- Potência: 32 Watts RMS 
- Resposta de Frequência entre: 98 a 20KHz 
- Alimentação: Bivolt 
- Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,4 Kg 
Garantia 24 meses 

   

29 2 UN Cód. 1293 - Monitor LED 27´  
- Widescreen,  
- Full HD, IPS,  
- HDMI/VGA,  
- FreeSync 
- Tipo: LED Widescreen 
- Tecnologia: VA 
- Tamanho: 27" 
- Brilho: 250 cd/m² 
- Contraste: 3.000:1 
- Ângulo de visão: 178º 
- Proporção de tela: 16:9 
- Resolução: 1920 x 1080 
- Curvatura da tela: 1800R 
- Tempo de resposta: 4 ms 
- Adaptador Externo 
- Voltagem: 100 ~ 240V 50/60Hz 
- Stand By Power: 0.3W 
Garantia 12 meses 

   

30 100 UN Cód. 1294 - Protetor Auricular Espuma P/ Headset (compatível 
com item 1.13) 

   

31 12 UN Cód. 1295 - Suporte para 2 monitores (compatível com item 
1.10) 
CARACTERÍSTICAS: 
- Suporta duas Telas 
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- Ajuste de altura sem ferramentas 
- Inclinação Tilt: de 45º para cada monitor 
- Giro da coluna de 360º 
- Organizador de cabos 
 Dados TÉCNICOS: 
- Material: aço carbono. 
- Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática 
- Dimensões do produto: 880x300x520mm 
- Peso: 5,2kg  
Garantia 12 meses  

32 1 UN Cód. 1296 - Kit limpeza de computador c/3 trinchas 500     

33 1 UN Cód. 607 - Impressora Laser Colorida 
- Visor LCD: Mono de 1 linha (retro iluminado) 
- Processador: 800 MHz 
- Tipos de Papel: Comum, reciclado, bond, envelopes, etiquetas e 
papel fotográfico 
- Gramatura de Papel: Bandeja de papel: 60-163 g/m2 (bond) / 
Entrada de alimentação manual: 60-163 g/m2 (bond) 
- Qualificação ENERGY STAR 
- Dimensões: 41 x 46 x 25,2 (LxPxA) 
- Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): Até 
216 mm x 356 mm (ofício) 
- Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)‡: Bandeja de 
papel para até 250 folhas e entrada de alimentação manual para 
uma folha 
- Tecnologia de Impressão: LED colorido digital 
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): até 19 ppm 
- Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm): até 19 ppm 
- Resolução (máxima) em dpi: Até 600 x 2400 dpi 
- Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta 
velocidade 
- Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡: Até 30.000 páginas 
- Volume de Impressão Mensal Recomendado‡: Até 1.500 
páginas 
- Tempo de Impressão da Primeira Página: Preto: < 15,5 segundos 
/ Colorido: < 15,5 segundos 
- Memória Padrão: 256 MB  
Garantia 24 meses  

   

34 10 UN Cód. 1297 - Estabilizador 1000VA 
-Indicado para impressoras 
analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a 
atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de 
rede, principalmente para redes instáveis. 
1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do 
estabilizador. 
Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e 
sobrecarga. 
Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 
115/127/220V e saída115V. 
6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 nos modelos 
500Bi, 1000S 115 e 1000S 220 
Garantia 6 meses  

   

35 1 UN Cód. 1298 - Câmera Fotográfica Profissional 
-Lente 18-140mm AF-S F/3.5-5.6 G ED VR 
-Formato do sensor: DX (1.5 fator de corte); 
-Pixels: 20.9 MP; 
-Máxima resolução: 5568 x 3712 
Formato de arquivos:  
-Imagens: JPEG, RAW 
-Vídeos: H.264, MOV, MP4 
-Audio: AAC, Linear PCM 
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-Formato do cartão: SD, SDHC, SDXC. 
-Estabilização de imagem: Digital 
-ISO: Auto, 100-51200 
-Obturador: 30 - 1/8000s 
-Sincrozinação máxima com flash: 1 / 250s 
-Formato de vídeo:  
(3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps) 
(1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps) 
(1280 x 720p at 50, 59.94 fps) 
-Tempo máximo de vídeo: 29min29s 
Garantia 24 meses  

36 15 UN Cód. 1299 - Desktop  
- Processador 2.9 até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª 
geração 
- Windows 10 Pro 64bits 
- Placa de vídeo com entrada para 2 monitores 
- Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MH 
- SSD 240GB  
- Com leitor de CD/DVD 
- Fonte de alimentação:  
MTBF: 100,000 horas 
Nível de certificação 80 PLUS Bronze 
Power: 450W 
Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle 
Tamanho do ventilador: 120mm 
Temperatura nominal de saída contínua: 40°C 
Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm 
Tipo de cabo: Sleeved 
Plug Tipo: WW  
Garantia 24 meses  

   

37 2 PCT Cód. 1300 - Plug Modular p/ Telefone RJ9  
-4 vias x 4 contatos 
-Pacote com 100un  

   

38 10 UN Cód. 1301 - Mochila para transporte de notebook 
Cor: preta 
- Poliéster balístico 1680D 
- 31 cm x 16 cm x 43 cm 
- Compatível com a maioria dos notebooks de até 15.6" 
(Dimensões máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm) 
- Zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, 
enchimento EVA 
- Garantia de 3 anos 
- 18 litros 
- Alça manual, alças para transporte no ombro e alça para 
transporte em mala  
Apresentar Amostra após declarado detentor da melhor oferta 
 

   

39 2 UN Cód. 1302 - Kit Mouse e Teclado sem Fio  
- Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) 
- Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits 
(AES) entre dispositivos e receptor 
 Teclado: 
- Teclas de perfil baixo 
- Altura do teclado ajustável 
- Bateria: 2 x AAA 
- Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses 
- Layout ABNT 2 
- Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn” 
Mouse: 
- Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar 
- Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado 
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- Bateria: 1 x AA 
- Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses 
-Conteúdo da embalagem: Teclado; Mouse; Receptor sem fio; 
Documentações do usuário; 2 pilhas AAA para teclado; 1 AA 
bateria para mouse 
-Garantia: 12 meses 
(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses 
referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código 
de Defesa do Consumidor) 
-Peso:650 gramas (bruto com embalagem) 

40 20 UN Cód. 1303 - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Niquel e 
Conector Azul 
Comprimento: 1.5 metros 
Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros 
aparelhos com entrada VGA 
Revestimento emborrachado de alta qualidade 
Conector em metal inoxidável 

   

41 20 UN Cód. 1304 - Toner original para impressora DCP-L5652DN  
BROTHER,  mínimo 12.000 impressões 

   

42 10 UN Cód. 1305 - Toner original para impressora DCP-1602, BROTHER, 
TN 1060, mínimo de 1.000 impressões  

   

43 2 KIT Cód. 1306 - Kit de tinta colorido original para impressora (item 
33) mínimo de 1.000 impressões, (cada kit com 4 cores)  

   

44 1 UN Cód. 1319 - Cilindro original para impressora colorida (item 33)    

45 4 UN Cód. 1307- Cilindro original para impressora DCP-L5652DN  
BROTHER 

   

46 4 UN Cód. 1308 - Cilindro original para impressora DCP-1602,  
BROTHER 

   

47 5 UN Cód. 1309 - Filtro Linha 12 Tomadas 10A Cabo 5 metros Bivolt 
Metálico Profissional Régua Energia   

   

48 20 UN Cód. 1310 - Placa de vídeo (compatível com item 36) 
- Compatibilidade para 2 monitores simultâneos 
- Core: 48 
- TMUS: 8 
- ROPS: 4 
- Clock: 810 Mhz 
- Shader Clock - 1620 Mhz 
- Capacidade: 1 GB 
- Tipo: DDR3 
- Clock - 898 Mhz / 1796 Mhz eficaz 
- Bus: 64 bits 
- Largura de banda: 14.37 GB/s 
- Largura do slot - slot único 
- 145 mm 
- TDP - 29 W 
- PCI-Express 2.0 
- 1x DVI-D 
- 1x VGA 
- 1x HDMI 
- Espelho Low Profile 
- 12 meses de garantia 
- 350 gramas (bruto com embalagem)  

   

49 10 UN Cód. 1311 - Emenda para cabos RJ45-fêmea x fêmea-8 fios 
-Entrada fêmea e saída fêmea 
-Conexão padrão RJ45 
-Na cor branca 
-Uso para terminais de 8 vias 
-Tamanho aproximado de 3,5 x 2 cm 
- Capa de proteção. 
- Corpo em termo plástico de alto impacto 
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50 25 UN Cód. 145 - Ponto Biométrico 
Biometria 
Proximidade (RFID, Smart card contactless e Unique) 
Cadastramento: Através de um computador. 
Usuários: Gerencia até 15 mil colaboradores. 
Impressão: Com corte automático e sistema de pré-impressão. 
Tickets: Até 8500 comprovantes. 
Comunicação: Serial, TCP/IP e USB (pen drive). 
Coleta: Rápida e fácil. Pode ser feita através de pendrive. 
Web Server: Aplicativo Web Server embarcado que dispensa 
software de instalação. 
homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 MTE e 
Homologado pelo Inmetro   

   

51 10 UN Cód. 1313 - Spray Limpa Contato eletrônico  
- Composição: Destilados de petróleo e propelente;  
- Conteúdo: 300mL;  
- Peso líquido aproximado: 200g;  
- Peso total aproximado: 286g.  

   

52 1 cx Cód. 1314 - Cabo de rede blindado  
Características: 305 mt 
-Cor padrão da capa do cabo preto;  
- Sistema de tripla proteção (Contem fio terra, Capa em PVC, 
Blindagem STP, Capa PE (Polietileno)  
- Cabo externo Professional 10/100/1000Mbps  
-Resistente a água, Capa de borracha dupla + Blindagem de Folha 
de Alumínio FTP sobre os 4 pares  
- Homologado pela ANATEL.   

   

53 2 UN Cód. 909 - Swith 24 portas 10/100/1000  
com as seguintes especificações:  
Portas:  
- Gerenciável 
- 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática  
- 4 portas SFP 1000 Mbps  
- Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção 
automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação  
Memória e processador:  
- MIPS a 500 MHz  
- 32 MB de flash  
- Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb  
- SDRAM de 128 MB  
Latência:  
- Latência de 100 Mb: < 5 μs  
- Latência de 1000 Mb: < 5 μs  
Capacidade de produção:  
- Até 41,7 Mbps  
Capacidade de routing/switching:  
- 56 Gbps  
Características de gestão:  
- IMC - Centro de gerenciamento inteligente  
- Interface de linha de comando limitada  
- Navegador Web  
- SNMP Manager  
- IEEE 802.3 Ethernet MIB  
- Com suporte para mini rack 3U  
-Garantia mínima de 12 meses  

   

54 5 UN Cód. 1315 - Filtro de linha 8 tomadas 2P+T  
Cabo de 2.5M;  
Capacidade de 10A;  
Fabricação em aço SAE 1020;  
ABNT NBR 14136:2002.  
-Garantia mínima de 12 meses  
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55 1 UN Cód. 1320 - Rack Piso Fechado 20U 
Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. 
Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais 
(guias verticais). 
Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico 
Fumê. 
Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas 
de ventilação). 
Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 
04 /06 ou 08 ventiladores. 
04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. 
Garantia mínima de 12 meses  

   

56 50 UN Cód. 1321 - Espuma de Voz para Headset (Compatível com 
subitem 13) 

   

57 1 un Cód. 1317 - STORAGE 4 Baias sem Disco 
Especificações: 
CPU: 
- Intel Celeron 
- Velocidade: 2.0 GHz (burst até 2,42 GHz) 
- Quad-Core 
GPU: 
- Gráficos HD Intel 
Memória: 
- Capacidade: 2GB (2 x 1 GB) 
- Tipo: DDR3L 
- Flash: 512MB 
- Total de slots de memória: 2 SODIMM 
- Expansível até: 8 GB 
* Ao instalar dois módulos de memória, verifique se eles são do 
mesmo tamanho e use o mesmo tipo de RAM para os dois slots 
de memória. 
* Para obter informações sobre a instalação do módulo RAM e 
modelos NAS compatíveis, consulte o Guia de Instalação do 
Módulo RAM QNAP. 
Drive: 
- 4x 2.5 " ou 3.5" SATA 6Gb / s, 3Gb / s HDD ou SSD 
- Bandejas de troca automática 
Unidade de Expansão: 
- Max. 1 (UX-800P , UX-500P) 
Portas LAN Gigabit: 
- 2x 
Portas: 
- 2x USB 3.0 (Frente: 1, Traseira: 1) 
- 2x USB 2.0 (Traseira) 
- 1x HDMI 
Receptor Infravermelho: 
- Controle remoto QNAP RM-IR002 
Indicadores LED: 
- Potência / Status 
- LAN 
- USB 
- HDD1-4 
Botões: 
- Potência 
- Reset 
- USB Auto Copy 
Campainha de Alarme: 
- Aviso do sistema 
Físico: 
- Fator de forma: Torre 
- Dimensões: 169 x 160 x 219 mm 
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Consumo de energia (W): 
- S3 sleep: 0.57 
- HDD standby: 15.78 
- Em operação (típico): 33.88 
Informações Adicionais: 
- Ventilador do sistema: 1x 12cm, 12V DC 
- Slot de Segurança Kensington: 1 
- Fonte de energia: Adaptador Externo de Energia, 90W, 100-
240V 
- Nível de som: Pressão sonora (LpAm): 16,9 dB (A) 
- Temperatura: 0 - 40ºC 
- Umidade: 5 ~ 95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27º 
Conteúdo da Embalagem: 
- 1x Servidor de Dados QNAP NAS 
- 2x Cabos Ethernet 
- 1x Guia de Instalação (QIG) 
- 16x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 3,5") 
- 12x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 2,5") 
- 1x Adaptador AC: SP-2BAY-ADAPTER-90W 
- 1x Cabo de alimentação 
- 1x Controle Remoto IR: RM-IR002 
- Garantia de no mínimo 12 meses 

58 8 un Cód. 1318 - HD 3TB, 3.5´ SATA 
Especificações: 
Recursos e desempenho: 
- Número de compartimentos de unidade suportados: 1 a 8 
- Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 
- Equilíbrio de Dois Planos 
- Controle de recuperação de erros 
- Taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s): 
180 
- Cache: 64MB 
Confiabilidade / Integridade de Dados: 
- Ciclos de carga / descarga:  600,000 
- Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 
10E14 
- Horário de funcionamento (por ano): 8760 
- Limite da Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano): 180 
- Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas): 1M 
Gerenciamento de energia: 
- Corrente de Inicialização, Típica (12V, A): 2.0 
- Potência Operacional Média (W): 5.6 
- Média Ociosa (W): 4.9 
- Modo de Espera / Modo de Espera, Típico (W):  0.6/0.6 
- Tolerância de tensão (5V): ±5% 
- Tolerância de tensão (12V): ±10% 
Ambiente: 
- Funcionamento (ambiente, min): 5 
- Operação (caixa da unidade, máx.): 70 
- Não operacional (ambiente, min): –40 
- Não operacional (ambiente, máximo): 70 
- Sem halogênio 
- Choque, Operando / Não Operando: 2ms (max, Gs):  80/300 
- Ocioso (típico, bels): 2.3 
- Funcionamento (típico, bels): 2.5 
 

   

59 1  UN Cód. 851 - Leitor de Código de Barras  
- Fonte de Luz: CCD 632 nm  
- Capacidade de decodificação: Auto-discrimina os padrões de 
códigos de barras mais comuns. Para outras simbologias consulte 
a Metrologic -Largura do Campo: 80mm  
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- Velocidade de Leitura: 100 varreduras por segundo  
- Profundidade de Campo: 0 a 20 mm  
- Interface: USB  
 - Garantia de no mínimo 12 meses 

* O preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para prestação de serviços dos bens, incluindo fretes, seguros, 

impostos, etc. 

OBSERVAÇÕES 

▪ A empresa se responsabiliza a fornecer no ato da entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e seu 

respectivo termo de garantia. 

▪ A empresa garante o reparo das falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido neste Termo de 

Referência, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida. 

 
**Validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
Dados para crédito em conta corrente: 
Favorecido: 
Banco: 
Número da Agência:  Conta corrente: 
 
 DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E CATÁLOGO CONTENDO: 
 
*Características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
 
Os seguintes itens que deverão apresentar amostras após declarado detentor da melhor oferta: 
Itens: 14 e 38(mochila) 
 
 Os seguintes itens que deverão apresentar catálogos do produto após declarado detentor da melhor oferta: 
Itens:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59. 

 
......................................./........., ......... de .................. de 2020. 

 
<< Nome da Empresa >> 
Nome do Sócio Gerente 

 
OBS:  Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal: 

Sr.: _______________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº __________________, 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____________, portador do RG 
______________, residente e domiciliado(a) à ________________, nº _____ – Bairro _________, CEP _________, na cidade 
de ___________/___, telefone (__) _________________, e-mail __________________________. 
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 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

▪ As declarações devem estar em papel timbrado da licitante, contendo o nome, cargo ou função, dados de 
identificação (CPF e identidade), telefone e e-mail de contato do(s) seu(s) representante(s) legal(ais), podendo ser 
apresentado uma única vez no envelope de habilitação. 

 

 

 

MODELO I – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOINCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

A Empresa ........................................., localizada na .................................................., nº .........., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ......................................., neste ato representada por 

........................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº ..............................., residente e domiciliado(a) à 

...................................................., vêm pelo presente declarar, sob as penas da lei, que está e estará cumprindo fielmente o 

disposto no  inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Sendo esta declaração a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

......................................./........., ......... de .................. de 2020. 
 

Nome do Representante legal da Empresa licitante 
(CARGO/RG) 

 - CARIMBO DA EMPRESA - 
 

Obs.: Texto transcrito da Constituição Federal do Brasil: 

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”: 
 
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". 
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MODELO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
 

 

......................................./........., ......... de ................. de 2020. 
 

A Empresa ........................................., localizada na .................................................., nº .........., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ......................................., neste ato representada por 

........................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº ..............................., residente e domiciliado(a) à 

...................................................., infra-assinado, DECLARA, por este instrumento, e na melhor forma de direito, concordar 

com os termos do Pregão Eletrônico nº 02/2020, dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara ainda, que 

acatará integralmente quaisquer decisões que venham a serem tomadas pelo Pregoeiro ou pela administração do CISTRI, 

quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

Atenciosamente,  

 

Nome do Representante legal da Empresa licitante 
(CARGO/RG) 

 - CARIMBO DA EMPRESA -  
 
 
 
 

MODELO III - DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 

A Empresa ........................................., localizada na .................................................., nº .........., inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ......................................., neste ato representada por 

........................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº ..............................., residente e domiciliado(a) à 

...................................................., DECLARA EXPRESSAMENTE, por este instrumento, para fins de habilitação no Pregão 

Eletrônico nº 02/2020, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, estando ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

......................................./........., ......... de .................. de 2020. 
 

 

 

Nome do Representante legal da Empresa licitante 
(CARGO/RG) 

 - CARIMBO DA EMPRESA – 
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MODELO IV – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de pequeno Porte 

(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 
 

(DEVERÁ SER ENTREGUE, JUNTO AO CREDENCIAMENTO) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 

 
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

 

A Empresa ........................................., localizada na .................................................., nº .........., inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ......................................., neste ato representada por 

........................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº ..............................., residente e domiciliado(a) à 

...................................................., DECLARA EXPRESSAMENTE, por este instrumento, para todos os fins de direito, 

especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que está sob o regime de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações 

posteriores. 

Local e data.  
 

 

 

Nome do Representante legal da Empresa licitante 
(CARGO/RG) 

- CARIMBO DA EMPRESA - 
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MINUTA - ANEXO V – MINUTA   ATA REGISTRO DE PREÇOS 
 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

 
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI E A 
EMPRESA ___________________. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTO 

 

1.1. CONTRATANTE: O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
19.455.924/0001-00, com endereço a Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia Uberlândia-MG CEP: 38.414-123 
representado por Sr. CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, Prefeito Municipal de Tupaciguara/MG, 
portador do CPF nº 443.416.016-87, RG nº MG 2.235.708 expedido pelo SSP-MG. 

 
1.2. CONTRATADA: EMPRESA REGISTRADA – A empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na ____________________, nº _____ – Bairro _________, CEP _________, na cidade de ___________/___, 
telefone (__) _________________, e-mail __________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº __________________, neste ato representada por ________________________,(nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____________, portador do RG 
______________, residente e domiciliado(a) à ________________, nº _____ – Bairro _________, CEP _________, na 
cidade de ___________/___. 
 

1.2. FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se na Licitação PREGÃO ELETRONICO nº 02/2020, homologada 
em ___ de _______ de 2020, na Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores, Resolução do Consórcio 11 de 03/08/2020, Resolução do Consórcio 05 de 
01/08/2014 e alterações posteriores, pelas disposições contidas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e demais 
legislações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DO VALOR 

 
2.1. VALOR – O valor global desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO é de R$ _________ (________________________), 
conforme proposta apresentada e conforme valores discriminados acima. 
 

Item Quant. Unidade Especificação Marca Valor Unit. Valor Total 

       

       

       

TOTAL GLOBAL  

 
2.2.  Integram esse Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a Proposta apresentada 

pela CONTRATADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 76/2020, Pregão Eletrônico nº 02/2020. Fica 
entendido que as especificações e toda a documentação apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione e um documento e se omita em outro, será 
considerado especificado e válido. 
 

Parágrafo único – Integram esse Registro de Preço, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a 
Proposta apresentada pela EMPRESA REGISTRADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 76/2020, Registro 
de Preços n° 02/200, Pregão Eletrônico nº 02/2020. Fica entendido que as especificações e toda a documentação 
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apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que 
se mencione e um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

 
1.4 O CISTRI não se obriga a adquirir todos os produtos do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas no TERMO 

DE REFERÊNCIA – ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese 
em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às 
licitações. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1   O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO VIII do edital.  
 
2.2   Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes 

do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 002/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento 
de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1  A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, 

até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.  
 
3.2  Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISTRI - O pagamento será efetuado em até 15 
(quinze) dias corrido, do recebimento da Nota fiscal/Atestado de Recebimento do (s) produto (s) e/ou serviço (s) no CISTRI, 
mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada, preferencialmente, no Banco Brasil e/ou boleto. 
 
3.3  Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter 

atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:  
 

3.3.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade 
com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro 
Social), dentro de seu período de validade;  

 
3.3.2 Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa 

Econômica Federal) dentro de seu período de validade;  
 
3.3.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho 

acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.  
 
3.4 Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações 

financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO  

 
4.1   O prazo de fornecimento dos produtos será de 10 (dez) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia 

útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do 

CISTRI. 

 

4.2 A entrega será feita na sede do CISTRI, situado à Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia | CEP: 38414-123, e Av. 
Fernando Vilela n° 2815, Uberlândia – MG,  cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e lavrar Termo 
de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do 
edital. O horário de entrega será no período de segunda-feira a sexta-feira das 09h as 11h e das 14h as 16h.  

 

4.3  O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO V 
estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o CISTRI convocará obedecida a ordem de classificação, 
o próximo fornecedor registrado no SRP. Os materiais deverão ser entregues no local indicado, sendo transportadas 
com segurança e sob a responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA.  
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4.4.  Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISTRI. 
 
4.5. Após recebimento da Solicitação de Entrega via e-mail, emitida pelo CISTRI Triângulo do Norte, a empresa 

registrada terá 10 (dez) dias corridos improrrogáveis para entrega dos materiais; 
 
4.6. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3(três) dias úteis. 
 
4.7. No ato da entrega, deverá ser observado, o prazo de validade dos produtos, que deverá ser igual ou superior 

conforme anexo I Termo de referência. 
 

4.8.  A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de 
requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
4.9. A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com 
aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital. 

 
4.10. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além 

da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 
 
4.11. O recebimento dos materiais pela EMPRESA REGISTRADA dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, 

observando o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93: 
 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações 
contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção; 

 
b) definitivamente, após 15(quinze) dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações 

contidas no Anexo I e consequente aceitação. 
 
4.12. Não será aceita ou recebida qualquer mercadoria com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as 

especificações e condições constantes no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à EMPRESA REGISTRADA efetuar as substituições necessárias em prazo a 
ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 
 

4.13. Havendo necessidade de correção por parte da EMPRESA VENCENDORA, os prazos de pagamento serão suspensos 
e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a EMPRESA REGISTRADA sujeita à aplicação de multa sobre o 
valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 
4.14. Este CONTRATO, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou 

transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da EMPRESA REGISTRADA com terceiros. 
 
4.15. A EMPRESA VENCEDORA responderá por todo e qualquer dano provocado ao CISTRI, seus servidores ou terceiros, 

decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função 
da fiscalização ou acompanhamento exercido pelo CISTRI, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los 
integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES 

 
5.1.1. As despesas correrão pela(s) seguinte(s)dotação(ões) orçamentária(s): 

 
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 3.3.90.30; 
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 4.4.90.52; 
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 3.3.90.30; 
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 4.4.90.52 
 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÃO ESPECIFICA E ÓRGÃO GERENCIADOR 
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6.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR – ADMINISTRAÇÃO, nem o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE – EMPRESA REGISTRADA, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização 
de procedimento específico para determinada contratação, assegurando ao particular, cujo preço foi registrado, em 
caso de igualdade de condições, a preferência. 
 

6.2. O CISTRI obriga-se a Gerenciar a Presente Ata de Registro de Preços, disponibilizando no site a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, O EDITAL, AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO.  

 
6.3. O CISTRI irá conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preço registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado e aplicação das penalidades.  
 

6.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR – ADMINISTRAÇÃO irá autorizar o “CARONA”, ou seja, a adesão à ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, no entanto NÃO será responsável por qualquer tipo eventuais ocorrências com terceiros. Sendo que cada, 
órgão tem a obrigação de pactuar o contrato/empenho, e dotar de obediências perante as imposições da Lei 
8.666/93, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Estadual 44.787/2008 e Legislações Municipais de Regulamentação.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
7.1 DA CONTRATANTE: 

 
7.1.1 Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a entrega das mercadorias, de forma parcial ou total, mediante 

pagamento único e exclusivo das mercadorias já adquiridas; 
 

7.1.2 Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 
7.1.3 Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo o objeto, por meio do Almoxarifado; 
 
7.1.4 Comunicar a EMPRESA REGISTRADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 

7.2 DA EMPRESA REGISTRADA: 
 

7.2.1 Indicar, imediatamente após a assinatura desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sempre que ocorrer 
alteração, 1 (um) Preposto com plenos poderes para representá-la, decidir acerca de questões relativas aos 
serviços e atender aos chamados do CISTRI Triângulo do Norte, principalmente em situações de urgência, 
por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz; 

 
7.2.2 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

durante toda a sua vigência, a pedido do CISTRI; 
 
7.2.3 Cumprir os prazos previstos nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e outros que venham a ser fixados pelo 

CISTRI, principalmente aqueles referentes à entrega dos produtos; 
 
7.2.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de 

vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes Ata de Registro de Preços e no 
Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; 

 
7.2.5 Observar o prazo mínimo de garantia e/ou validade dos produtos fornecidos, conforme estabelecido nesta 

Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência; 
 
7.2.6 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens, inclusive fretes e seguros desde 

a origem até sua entrega no local de destino; 
 
7.2.7 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo CISTRI, com respeito à execução 

desta Ata de Registro de Preços; 
 
7.2.8 Reparar as falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido no Termo de Referência e 

nesta Ata de Registro de Preços, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização 
indevida;  

 
7.2.9 Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou terceiros, por si e/ou seus prepostos; 
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7.2.10 Responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente ao CISTRI ou a terceiros, decorrentes da sua 

culpa ou dolo na execução do registro de preços, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CISTRI; 

 
7.2.11 Manter durante toda a execução deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

SUBCLÁUSULA ÚNICA A inadimplência da EMPRESA REGISTRADA, com referência aos encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais não transferem ao 
CISTRI a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.1.  O acompanhamento e a fiscalização desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assim como o recebimento e a conferência 

dos produtos entregues, serão realizados pelo Almoxarifado. 
 
8.2 O responsável pelo recebimento no Almoxarifado atestará, por meio do “Termo de Recebimento Provisório”, a 

entrega dos materiais conforme quantidades constantes nas notas fiscais. 
 
8.3 Após devida conferência das especificações no prazo determinado, será efetuado o Recebimento Definitivo do 

objeto, quando o responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições 
especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à EMPRESA REGISTRADA. 

 
8.4 A EMPRESA REGISTRADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Registro de 

Preços pelo CISTRI, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma. 
 
8.5 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da 

EMPRESA REGISTRADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS MODIFICAÇÕES E REAJUSTES 

 
9.1. O CISTRI Triângulo do Norte e a EMPRESA REGISTRADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação 
precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado 
em geral; 

 
9.2. Qualquer reajuste no preço da ATA somente ocorrerá se a EMPRESA REGISTRADA comprovar o desequilíbrio 

econômico-financeiro da contratação, através da apresentação dos documentos fiscais relativos à aquisição objeto 
contratual próximos à data da apresentação das propostas e do momento em que houver o eventual desequilíbrio, 
sendo que, ainda, poderão ser exigidos outros documentos pelo CISTRI, visando à demonstração da alteração 
econômico-financeira da Ata de Registro de Preços.    

    

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 
10.1. Caso a EMPRESA REGISTRADA se recuse a cumprir as obrigações assumidas na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, o CISTRI Triângulo do Norte fica reservado o direito de aplicar as 
penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de licitar e contratar com o CISTRI Triângulo do Norte; 
 

10.2. As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão aos seguintes critérios: 
 

10.2.1. Será aplicada multa de 15%(quinze por cento) sobre o valor desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, se por culpa 
for recendido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos; 

 
10.2.2. Será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor deste Registro de Preços, ao dia por atraso na 

entrega dos materiais, dos itens em questão, contada a partir da data limite para a respectiva entrega; 
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10.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo 
CISTRI. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela EMPRESA REGISTRADA no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

 
10.4. As multas previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo 

administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 
 
10.5. As multas e penalidades previstas neste Registro de Preços não têm caráter compensatório sendo que seu pagamento 

não exime a EMPRESA REGISTRADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados ao CISTRI Triângulo do Norte por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte 

do CISTRI, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores. 

 
11.2. Os casos de rescisão com a empresa registrada deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 
12.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam 

incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO 

 
13.1. Fica eleito o foro desta cidade de Uberlândia/MG, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da presente 

CONTRATO, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que 
tenham ou venham a ter por mais privilegiado que este seja. 

 
E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o presente 
instrumento, perante as testemunhas signatárias em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam os seus 
jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém, em 
todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores. 

 
Uberlândia/MG, ____ de __________ de 2020. 

 
 
 
______________________________________                                                    _________________________________ 
CNPJ: 19.455.924/0001-00 
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                EMPRESA REGISTRADA 
CPF: 443.416.016-87 
PRESIDENTE DO CISTRI 
CONTRATANTE 
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MINUTA - ANEXO VI– MINUTA   DO CONTRATO 

 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020 

 
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO TRIÂNGULO 
NORTE - CISTRI E A EMPRESA ___________________. 

 
 

CONTRATANTE: O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
19.455.924/0001-00, com endereço a Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia Uberlândia-MG CEP: 38.414-123 
representado por seu Presidente Sr. CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 
nº CPF nº 443.416.016-87, RG nº MG.2.235.708, residente e domiciliado em Tupaciguara-MG. 

 
 

CONTRATADA: A empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
____________________, nº _____ – Bairro _________, CEP _________, na cidade de ___________/___, telefone 
(__) _________________, e-mail __________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob o nº __________________, neste ato representada por ________________________,(nacionalidade), (estado 
civil), (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____________, portador do RG ______________, 
residente e domiciliado(a) à ________________, nº _____ – Bairro _________, CEP _________, na cidade de 
___________/___. 

 
 

FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se na Licitação PREGÃO ELETRONICO nº 76/2020, homologada 
em ___ de _______ de 2020, na Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores, pelas disposições contidas neste contrato e demais legislações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 
1.1  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 
 

Item Quant. Unidade Especificação Marca Valor Unit. Valor Total 

       

       

       

TOTAL GLOBAL  

 
Parágrafo único – Integram esse contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a 
Proposta apresentada pela EMPRESA REGISTRADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 76/2020, Pregão 
Eletrônico nº 02/2020, Registro de Preços nº 02/2020. Fica entendido que as especificações e toda a documentação 
apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que 
se mencione e um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 
 
1.2 – O CISTRI não se obriga a adquirir todos os produtos do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas no 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação 
relativa às licitações. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

 
3.1. - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, 

até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.  
 

3.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISTRI - O pagamento será efetuado pelo 
CISTRI, até o 15 (quinze) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as 
formalidades legais e contratuais previstas.  

 
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter 
atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:  

 
3.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade com a 
Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social), 
dentro de seu período de validade;  

 
3.3.2 – Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa 
Econômica Federal) dentro de seu período de validade;  

 
3.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho 
acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.  

 
3.4 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora do CONTRATO enquanto pendente de liquidação de quaisquer 
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO  

 
4.1   O prazo de fornecimento dos produtos será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil 

seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do 

CISTRI. 

  

4.2.     A entrega será feita na sede do CISTRI, situado à Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia | CEP: 38414-123, e 

Av. Fernando Vilela n° 2815, Uberlândia – MG,  cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e lavrar 

Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências 

do edital. 

  
4.3   A contratada convocada, que não cumprir as obrigações estabelecidas no CONTRATO – ANEXO VI estará sujeito às 

sanções previstas neste edital. Neste caso, o CISTRI convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo 
fornecedor CONTRATADO. Os materiais deverão ser entregues no local indicado, sendo transportadas com segurança 
e sob a responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA.  

 
4.4.  Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISTRI. 

 
4.5. Após recebimento da Solicitação de Entrega via e-mail, emitida pelo CISTRI Triângulo do Norte, a empresa registrada 

terá 10 (dez) dias corridos improrrogáveis para entrega dos materiais; 
 

4.16. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3(três) dias úteis. 

 
4.17. No ato da entrega, deverá ser observado, o prazo de validade dos produtos, que deverá ser igual ou superior 

conforme anexo I Termo de referência. 
 

4.18.  A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de 
requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.  
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4.19. A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com 
aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital. 

 
4.20. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além 

da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 
 

4.1. O recebimento dos materiais pela EMPRESA REGISTRADA dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, observando 
o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93: 

 
c) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações 

contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção; 
 
d) definitivamente, após 10 dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no 

Anexo I e consequente aceitação. 
 
4.9.  Não será aceita ou recebida qualquer mercadoria com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as 

especificações e condições constantes no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à EMPRESA CONTRATADA efetuar as substituições necessárias em prazo a 
ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

 
4.10.  Havendo necessidade de correção por parte da EMPRESA CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos e 

será considerado o fornecimento em atraso. Fica a EMPRESA REGISTRADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 
4.11.  Este CONTRATO, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou 

transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação do CONTRATO com terceiros. 
 
4.12. A EMPRESA CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao CISTRI, seus servidores ou terceiros, 

decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da 
fiscalização ou acompanhamento exercido pelo CISTRI, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los 
integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 – VALOR – O valor global deste contrato é de R$ _________ (________________________), conforme 

proposta apresentada e conforme valores discriminados na Cláusula Segunda deste Contrato.  
 

5.2 FORMA DE PAGAMENTO: 
 

5.2.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo CISTRI, com recursos 
próprios e/ou convênios, após apresentação do(s) documento(s) fiscal(is) próprios, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, através de crédito em conta corrente de pessoa jurídica da empresa, conforme especificado no 
subitem 5.2.1.1. 

 
5.2.1.1 Dados para crédito em conta corrente:  

Favorecido:  
Banco: 
Agência: Operação:  Conta Corrente:  

 
5.2.2 O pagamento à EMPRESA CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva entrega dos materiais 

nas condições especificadas neste contrato e no Edital de Licitações. 
 

5.2.3 O pagamento somente será efetuado pelo CISTRI, mediante a apresentação de notas fiscais emitidas pela 
EMPRESA CONTRATADA acompanhada das certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL e ao FGTS. 

 
5.2.4 O CISTRI, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, mormente no que tange aos valores dos 

produtos entregues, deverão devolvê-la à EMPRESA CONTRATADA para que sejam feitas as correções 
necessárias, sendo que o prazo estipulado no item 5.2.1. será contado somente a partir da reapresentação 
do documento, desde que devidamente sanado o vício. 
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5.2.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte 
da EMPRESA CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 
compensação financeira ou paralisação da execução do objeto contratual. 

 
5.3 Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes da(s) 

seguinte(s)dotação(ões) orçamentária(s): 
 

10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 3.3.90.30; 
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 4.4.90.52; 
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 3.3.90.30; 
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 4.4.90.52 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

 
6.1 O prazo de vigência do contrato inicia-se em _______________ e finda-se em _______________. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
7.1. DA CONTRATANTE: 

 
7.1.1. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a entrega das mercadorias, de forma parcial ou total, 

mediante pagamento único e exclusivo das mercadorias já adquiridas; 
 

7.1.2. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste CONTRATO; 
 

7.1.3. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo o objeto, por meio do Almoxarifado; 
 

7.1.4. Comunicar a EMPRESA CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto, 
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

 
7.2. DA CONTRATADA: 

 
7.2.1. Indicar, imediatamente após a assinatura desta CONTRATO e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) Preposto 

com plenos poderes para representá-la, decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos 
chamados do CISTRI, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia móvel ou outro meio 
igualmente eficaz; 

 
7.2.2. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste contrato, durante toda a sua 

vigência, a pedido do CISTRI; 
 

7.2.3. Cumprir os prazos previstos neste CONTRATO e outros que venham a ser fixados pelo CISTRI, principalmente 
aqueles referentes à entrega dos produtos; 

 
7.2.4. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de 

vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes no Contrato e no Termo de 
Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; 

 
7.2.5. Observar o prazo mínimo de garantia e/ou validade dos produtos fornecidos, conforme estabelecido nesta 

Contrato e no Termo de Referência; 
 

7.2.6. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens, inclusive fretes e seguros desde a 
origem até sua entrega no local de destino; 

 
7.2.7. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo CISTRI, com respeito à execução 

desta Contrato; 
 

7.2.8. Reparar as falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido no Contrato, desde que não 
sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida;  
 

7.2.9. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou terceiros, por si e/ou seus prepostos; 
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7.2.10. Responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente ao CISTRI ou a terceiros, decorrentes da sua 
culpa ou dolo na execução do registro de preços, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo CISTRI; 

 
7.2.11. Manter durante toda a execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

SUBCLÁUSULA ÚNICA A inadimplência da EMPRESA CONTATADA, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem ao CISTRI responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.1. O acompanhamento e a fiscalização deste CONTRATO, assim como o recebimento e a conferência dos produtos 

entregues, serão realizados pelo Almoxarifado. 
8.2 O responsável pelo recebimento no Almoxarifado atestará, por meio do “Termo de Recebimento Provisório”, a 

entrega dos materiais conforme quantidades constantes nas notas fiscais. 
8.3.  Após devida conferência das especificações no prazo determinado, será efetuado o Recebimento Definitivo do 

objeto, quando o responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições 
especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à EMPRESA CONTRATADA. 

8.4 A EMPRESA CONTRATO é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Registro de 
Preços pelo CISTRI, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma. 

8.5 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da 
EMPRESA CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA NONA – REAJUSTES 

 
9.1 Caso haja a ocorrência de fatores que afetem o equilíbrio do contrato, este poderá ser reajustado nos termos do art. 65, 
II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que motivados e comprovados pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

 
10.1. Caso a EMPRESA CONTRATADA se recuse a cumprir as obrigações assumidas neste CONTRATO ou venha a fazê-lo em 
desacordo com o Edital, o CISTRI Triângulo do Norte fica reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa 
ou suspensão do direito de licitar e contratar com o CISTRI Triângulo do Norte; 
 
10.2. As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão aos seguintes critérios: 
 
10.2.1. Será aplicada multa de 15%(quinze por cento) sobre o valor deste CONTRATO, se por culpa for recendido o mesmo, 
sem prejuízo das perdas e danos oriundos; 

 
10.3.1 Será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor deste CONTRATO, ao dia por atraso na entrega dos 

materiais, dos itens em questão, contada a partir da data limite para a respectiva entrega; 
 

10.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo 
CISTRI. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela EMPRESA CONTRATADA no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

 
10.5 As multas previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo 

administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 
 
10.6 As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter compensatório sendo que seu pagamento não 

exime a EMPRESA CONTRATA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados 
ao CISTRI Triângulo do Norte por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 
11.1.   O presente contrato poderá ser rescindido: 
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a) Unilateralmente, pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei 8.666/93; 
observado o disposto no parágrafo único do mesmo artigo; 
 

b) Bilateralmente, por acordo das partes, atendidas as exigências do art. 79, do diploma legal já citado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 
12.1.  Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam 

incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO 

 
13.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia-MG, para dirimir qualquer dúvida advinda da presente contratação que 

de outro modo não restar solucionada. 

 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 

Uberlândia/MG, ____ de __________ de 2020. 
 
 
 
 

 
______________________________________                                                    _________________________________ 
CNPJ: 19.455.924/0001-00 
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                EMPRESA CONTRATADA 
CPF: 443.416.016-87 
PRESIDENTE DO CISTRI 
CONTRATANTE 
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ANEXO VII – ADESÃO AO SISTEMA DO PORTAL LICITANET 
 
 
1) Para adesão à Plataforma Licitanet, basta acessar o site licitanet.com.br/#planos e escolher o plano de sua preferência e 
proceder a contratação seguindo as instruções da tela. 
 
a) Atentar para os valores diferenciados para as MEI´s. 
 
2) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos 
recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão dispostos 
na plataforma Licitanet, endereço www.licitanet.com.br. 
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