CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
EDITAL Nº 1/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022

A Câmara Municipal de Morro Agudo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
faz saber aos interessados que se acha aberta a Licitação na modalidade de Pregão
Presencial n° 1/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
GESTOR DO CONTRATO: Gustavo Tramonte
OBJETO:
AQUISIC
,
SENDO
6
COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1 NOTEBOOKS, 1 DESKTOP SERVIDOR, 3
IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6 TECLADOS E 6 MOUSES OPTICOS.
A presente licitação subordina-se, em tudo o que lhe for aplicável, à Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2.002, à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, à Resolução da
Câmara Municipal da Morro Agudo nº 4.869, de 17 de outubro de 2017, e às disposições do
presente Edital. As propostas de preços deverão obedecer às especificações deste edital.
A sessão de processamento do Pregão será iniciada às 14 horas do dia 8 de

dezembro de 2022.

Credenciamento: O credenciamento dos participantes ocorrerá concomitante à declaração de
abertura da sessão. Não será aceito o credenciamento de empresas que porventura não se
fizerem representar até o horário estipulado acima. A Câmara não tem qualquer
responsabilidade com relação a envelopes enviados via correios que não chegarem até o
horário acima estipulado.
Declarada a abertura da sessão pelo (a) pregoeiro (a), não mais serão admitidos
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes pelos proponentes
credenciados na forma do item anterior.
Local da Sessão: A Sessão de processamento do presente pregão será realizada no Prédio II
da Câmara Municipal da Morro Agudo, situado à Praça Martinico Prado nº 1646, Centro de Morro
Agudo – SP.
É de responsabilidade da PROPONENTE manter-se atualizado quanto a quaisquer alterações
e/ou esclarecimentos sobre o EDITAL, através de consulta permanente ao site da Câmara
Municipal da Morro Agudo, http://www.camaramorroagudo.sp.gov.br .
A participação do PROPONENTE nesta Licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação já estão previstos no orçamento vigente, na seguinte classificação:
Programa: 01.031.0001.1051.000 – Reforma e aquisição de Material Permanente Categoria
Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente - Subelemento Econômico:
4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados
I- OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a AQUISIC
INFORMÁTICA, SENDO 6 COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1 NOTEBOOKS,
1 DESKTOP SERVIDOR, 3 IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6 TECLADOS E 6 MOUSES
OPTICOS.
1.1. , conforme especificações constantes do ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO do
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presente edital.
1.2. Fica expressamente prevista, desde já, a possibilidade de acréscimo ou redução das
quantidades inicialmente licitadas, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
fixado pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

II- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste pregão EMPRESAS do ramo de atividade pertinente ao

objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.
2.2. Não será permitida a participação de empresas:
a) estrangeiras que não funcionem no País;
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de
contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
d) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
e) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;
f) declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
g) seja a que título for, servidor público municipal de Morro Agudo/SP;
h) Impedidos de contratar em virtude de condenação por ato de improbidade administrativa,
em conformidade ao que disciplina a Lei nº 8429/92.
III- CREDENCIAMENTO
3.1. Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em se fazer representar na
sessão pública do processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa
presente.
3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, FORA DE ENVELOPE, os seguintes
documentos:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, administrador, dirigente ou assemelhado),

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de
instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa
na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de
declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;
e) será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.3. Caso a participante opte pelo envio dos envelopes pelo correio, a mesma deverá
encaminhar, fora dos envelopes, documentos que comprovem poderes da pessoa que assinar
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e proposta. Tais documentos
encontram-se elencados no item 3.2 letras “a” e “b” do presente edital.
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
4.1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá
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ser realizada pessoalmente pelo representante, credenciado ou não, à Equipe de Apoio, ou
previamente enviada juntamente com os envelopes, observando-se o item 3.3 acima.
4.2. A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma:
a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo III deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao
credenciamento dos interessados, deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01
(proposta) e nº. 02 (habilitação).
b) Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), além da declaração
constante do Anexo III, deverão apresentar declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte (Anexo IV), conforme o caso, visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/06, e apresentada fora dos envelopes nº 01 (proposta) e nº 02
(habilitação), no momento do credenciamento.
c) A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar após o
credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentadas separadamente, em
02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa, além do nome
da proponente, os seguintes dizeres:

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022.
V – DOS REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1. A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa.

Poderá ser impressa, datilografada ou preenchida a mão de forma legível, redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, ser datada e assinada pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, caso a mesma
ainda não tenha sido juntada no momento do credenciamento.
5.1.1. NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE RASURA, EMENDA OU ENTRELINHA.
5.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com indicação da marca e modelo do
produto cotado, em conformidade com as especificações deste Edital e respectiva
quantidade de cada item.
d) Valor unitário de cada item, valor total de cada item e valor total da proposta, em moeda
corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
f) toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação, salvo se dela constar prazo superior, quando então
prevalecerá este último.
g) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas
decimais. Caso haja erros nas operações aritméticas, será levado em consideração o
valor unitário apresentado para cada item.

5.3. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas e custo,

como por exemplo: transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
5.3.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
5.3.2. Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão
ou qualquer outro pretexto.
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5.4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.
5.5. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza, ou mesmo durante a sessão
de julgamento do procedimento.
VI– DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “
DE H B L
Ç
”
6.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.1.1.2. Quando da apresentação dos documentos relacionados no item 6.1.1., letras “a”, “b”
e “c” na fase de credenciamento, esses não precisarão constar do interior do envelope nº 02
(habilitação).
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com o INSS - mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa nos termos da Portaria MF 358 de 05/09/14 e Portaria Conjunta
PGFN / RFB nº 1.751/2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Tributários ou Certidão Positiva com efeitos de negativa,
expedida pela Procuradoria Geral do Estado;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal – mediante a apresentação de
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo
Município sede do Licitante;
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva com Efeitos de Negativa,
em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;
h) Certidão Negativa de Débitos, relativa a condenações com trânsito em julgado a tos de
improbidade administrativa que implique na proibição com a Administração Pública.
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica (Matriz). Caso a licitante queira realizar a entrega pela filial, deverá apresentar tal
certidão da matriz e da filial.
6.1.3.1. As empresas que estiverem em recuperação judicial, poderão participar do certame,
apresentado o respectivo Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em
pleno vigor.
6.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
administração (anexo V).
b) declaração escrita firmada por representante legal da licitante participante do certame,
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em papel timbrado, formalizada nos termos do anexo VI deste Edital, assegurando situação
regular perante o Ministério do Trabalho.
6.1.5. – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
6.1.5.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, ou documento
equivalente.
6.1.5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.1.5.3. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao da
publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta
Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
6.1.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.1.5.3.,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.2.1. É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital pelo comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura do
Município de Morro Agudo no ramo de atividade compatível com o objeto do certame desde
que todos os documentos, especialmente as certidões, estejam em sua plena
validade, e cujas informações estarão disponibilizadas no Registro Cadastral, com exceção
para as empresas de pequeno porte e micro empresas, conforme itens 6.1.5.2 e 6.1.5.3 do
presente edital.
6.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões ou qualquer outro
documento
que
possua
prazo
de validade,
e
deva ser
apresentado
para
habilitação/proposta/documentos para assinatura do contrato/Ata de Registro de Preços
(quando for o caso), a Administração aceitará como válidos os expedidos até 90 (noventa)
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
6.2.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz,
observado o item 6.1.3 letra a.
6.2.4. Os documentos necessários ao credenciamento, a Proposta, a habilitação e para
assinatura do Contrato deverão ser apresentados com cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, exceto documentos cuja conferência/emissão se
dê por meio de internet; ou, caso não venham acompanhados do original, estejam com
autenticidade reconhecida.
6.2.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.2.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação
do licitante;
6.2.7. É facultado ao Pregoeiro ou a Equipe de apoio efetuar diligência, sob a forma de
consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.2.8. Caso os documentos declaratórios solicitados em edital não forem apresentados
juntamente com a documentação exigida, tal falta poderá ser saneada de próprio punho no
momento da sessão, pelo representante da empresa, desde que possua poderes para tanto,
devidamente comprovado em procuração ou contrato social;

6.2.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na
hipótese de inexistência de recursos, ou pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, na hipótese
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de existência de recursos;
6.2.10. Se a licitante desatender às exigências previstas neste item VI, o (a) Pregoeiro (a)
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em
que serão apresentados os documentos indicados no item 3.
7.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes
nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação
de Habilitação.
7.3. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM;

7.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
7.4.2. Que apresentem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas
ofertadas pelos demais licitantes;
7.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
7.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado
o certame, lavrando-se ata a respeito.
7.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 5% (cinco por cento)
superiores àquela;
7.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do
número de licitantes;
7.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de menor preço e,
os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços;
a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
7.7. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
a proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 5% (cinco por
cento) aplicável inclusive em relação ao primeiro.
7.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.9. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas
para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades legais cabíveis.
7.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito;
7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas
neste Edital.
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7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente

entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos
novos.
7.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.16. A Câmara Municipal da Morro Agudo não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, o licitante será inabilitado.
7.17. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor.

7.18. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta
que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.Da
sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
7.19. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo
os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
VIII –
IMPUGNAÇAO
AO
EDITAL, DO
RECURSO, DA
ADJUDICAÇÃO
E
DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. Em até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
8.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolado no
PROTOCOLO localizado na Praça Martinico Prado, 1646, Centro, Morro Agudo/SP,
8.2.1. Admite-se
impugnação
por
intermédio
de
e-mail
gustavo@camaramorroagudo.sp.gov.br ou ricardo@camaramorroagudo.sp.gov.br, ficando a
validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;
8.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
8.4. Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que
houver expediente nesta Câmara Municipal da Morro Agudo para a apresentação das razões,
por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação;
8.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos do processo
devidamente informado à autoridade competente;
8.4.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;
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8.4.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.4.5. Os recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Praça Martinico Prado,
1646, Centro, Morro Agudo/SP, aos cuidados do Pregoeiro e dirigidos ao Presidente da
Câmara Municipal da Morro Agudo.
IX – DA CONTRATAÇÃO
9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante recebimento do
pedido e ordem de fornecimento elaborado por funcionário do Departamento de Compras e
Licitações.
9.2. Tratando-se de adjudicatário cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista
tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente ao
recebimento do pedido, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério deste Poder
Legislativo, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital;
9.2.1. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão
pública, os procedimentos relativos a esta licitação.
9.3. Quando a adjudicatária, após recebimento do pedido, dentro do prazo estabelecido neste
edital, recusar-se a entregar os itens a ela homologados, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para nova sessão pública de processamento do pregão, visando a
celebração da contratação.
9.3.1. A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de
recebimento, fac-símile, e-mail, publicação na Imprensa oficial do Município ou no Diário Oficial
do Estado, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, que os
interessados já tenham recebido.
9.3.2. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dia úteis, contados da
divulgação da convocação.
X – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
10.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 30 (trinta) dias corridos contados da
data de publicação da homologação.
10.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Prédio sede da Câmara
Municipal, sito à Praça Martinico Prado, nº 1646, Centro, Morro Agudo, correndo por conta da
licitante vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, além de outras decorrentes do fornecimento.
10.3. O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega,
reservando-se à Câmara Municipal da Morro Agudo o direito de não proceder ao recebimento,
caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

10.4. Caso os produtos sejam entregues aquém, além, ou em desacordo com os
requisitos estabelecidos pela Câmara Municipal e o presente certame, a empresa
deverá substituí-los em 24 horas. No caso de entrega de quantidade inferior ao
estabelecido pela Câmara Municipal, a empresa deverá também, em 24 horas,
responsabilizar-se pela complementação.

10.5. O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta das firmas vencedoras, sem

qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
10.6. A desobediência aos prazos estabelecidos no presente edital, acarretará a aplicação,
ao Contratado, das sanções estabelecidas no item XIII deste Edital, no que couber.
XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O objeto será considerado recebido, desde que conferido pelo Assistente Técnico
Legislativo Sr. Gustavo Tramonte, constatando por escrito a quantidade, tipo e a qualidade do
produto de acordo com o solicitado no Edital de Licitação.
11.2. A licitante vencedora será a única responsável por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, securitários, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados,
decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como aqueles oriundos de
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transportes.
11.3. A licitante vencedora será igualmente responsável por todos os danos, perdas ou
prejuízos a que der causa, em consequência direta de qualquer fase/parcela do fornecimento
do objeto.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto, a Câmara poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à
contratada para devida substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias.
11.4.1. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a contratada deverá fazê-lo
em conformidade com a indicação da contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado, sem prejuízo
das penalidades impostas.
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado numa única parcela, através de
transferência Bancária, em até 10 (dez) dias úteis, após a devida aferição do produto, nos
termos do item XI do presente instrumento convocatório e após o recebimento da Nota Fiscal
Eletrônica devidamente preenchida com detalhes dos produtos entregues e após ser conferida
por funcionário deste Poder Legislativo. Em caso de devolução fiscal para correção, o prazo
para pagamento fluirá a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida.

XIII – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do município

de Morro Agudo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou em quanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, à pessoa, física ou jurídica, que:
a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;
b) após recebimento do pedido, dentro do prazo de validade da sua proposta, não entregar o
item dentro do prazo de entrega;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) não mantiver a proposta, lance ou oferta;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato.
13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas neste edital, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.
13.3. No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento total da
obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o seu valor global.
13.3.1. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da
obrigação assumida e sujeitará a licitante vencedora do item as seguintes multas, calculadas
sobre o material não entregue no prazo avençado:
a) de 01 (um) a 10 (dez) dias - 5% sobre o valor do material não entregue;
b) de 11 (onze) a 20 (vinte) dias - 10 % sobre o valor do material não entregue;
c) de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias - 15 % sobre o valor do material não entregue;
13.3.2 - Atrasos superiores a 30 dias serão considerados descumprimento total da obrigação,
sendo aplicada a multa constante do item 13.3 acima.
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
14.2. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão presencial
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

14.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
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razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba
direito a qualquer indenização;
14.4. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo (a) Pregoeiro
(a), nos termos das normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 10.520, de
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal nº 8666, de 23 de julho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
14.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações
complementares que o (a)Pregoeiro(a) porventura julgar necessários.
14.6. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas
deste Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a
regem.
14.7. Havendo indício de conluio entre os licitantes, a Câmara Municipal de Morro Agudo
comunicará os fatos à autoridade superior, para as providências devidas.
14.8. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
14.9. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No caso de
alteração em pontos essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido para
o início da abertura das propostas, este será prorrogado e as modificações terão a mesma
divulgação do texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada novamente em outra
oportunidade.
14.10. A posição adotada pelo (a) Pregoeiro (a), face à dúvida suscitada, será encaminhada aos
licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste Edital, sujeitando-os
indistintamente.
14.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Morro Agudo/SP;
14.12. É vedada ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal,
inclusive Fundação e Autarquia instituída e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como
licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos
licitatórios disciplinados na legislação vigente;
14.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da licitante vencedora fará parte
dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
14.14. Fica eleito o foro da Comarca de Morro Agudo/SP, com renúncia dos demais, por
mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta
licitação, seu contrato e demais atos deles decorrentes.
14.15. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o contrato, as condições de
habilitação exigidas no certame licitatório.
14.16. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto ao
Comissão de Licitações da Câmara Municipal da Morro Agudo, localizada na Praça Martinico Prado,
1646, Centro, pelo telefone (16) 3851 – 1255 ou (16) 3851-1769.
XV - DOS ANEXOS DO EDITAL
15.1. São anexos do presente edital
Anexo I – Memorial descritivo;
Anexo II – Procuração para o credenciamento
Anexo III – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso;
Anexo V – Declaração de inexistência de fatos impeditivos para licitar ou contratar;
Anexo VI – Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho;
Anexo VII – Modelo de Proposta.
Anexo VIII – Minuta do Contrato.
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Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação.
Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 21 de novembro de 2022.

LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES
Presidente
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ANEXO I – MEMORIAL
DESCRITIVO

1.1. O presente certame tem por escopo a aquisição dos itens arrolados
abaixo com as seguintes especificações:
TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIC
,
SENDO
6
COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1 NOTEBOOKS, 1 DESKTOP
SERVIDOR, 3 IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6 TECLADOS E 6 MOUSES OPTICOS.
REQUISITOS PARA TODOS OS PRODUTOS
 Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos
equipamentos destinados ao público residencial, cuja comprovação se dará através
de folders, catálogos ou manuais;
 Os equipamentos devem ser novos (incluindo as peças e componentes internos),
sem uso, reforma ou recondicionamento, bem como pertencer à linha atual de
produção do fabricante, sendo comprovado na entrega da proposta.
 Todos os acessórios, componentes, cabos e adaptadores deverão ser fornecidos
junto com os equipamentos para o pleno funcionamento no momento da entrega;
 As funcionalidades dos equipamentos devem ser atendidas sem adaptações ou
outros mecanismos intermediários, nem hardwares adicionais (externos ou internos),
salvo se houver determinação expressa na especificação técnica do equipamento;
 A especificação técnica deverá ser rigorosamente atendida, sendo aceito qualquer
componente que comprovadamente supere em qualidade, desempenho ou
operacionalidade do que foi originalmente especificado, desde que não cause
problemas ou desvantagens com outros itens da especificação. Não serão aceitos
componentes inferiores, sob alegação de compensação em outro componente ou por
qualquer outro motivo;
 Os equipamentos devem ser entregues em embalagens originais do fabricante;
 As licenças dos softwares solicitados devem ser perpétuas e registradas legalmente
para a utilização da Câmara Municipal de Morro Agudo, não sendo aceitas licenças
parciais ou com data de expiração pré- definida;
 O modelo ofertado deve estar em conformidade com a certificação ROHS
(restriction of hazardous substances), ou seja, não ser fabricado utilizando, acima do
permitido, substâncias nocivas ao meio ambiente como: chumbo (Pb), cádmio (Cd),
mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBBs) e éteres
difenil-polibromados, comprovado através de certificação emitido por instituição
credenciada pelo INMETRO;
 O fabricante dos equipamentos deverá ser membro da lista DMTF (organização
que cria padrões de qualidade para a indústria de tecnologia da informação) na
categoria “Board”, comprovado através do site https://www.dmtf.org/about/list ;
 Deverá ser apresentada comprovação de que o fabricante dos equipamentos
ofertados possui ferramenta online para diagnóstico de problemas e banco de dados
disponibilizado na internet e que permita obter a configuração de hardware e
software ofertado, periféricos internos e drivers de instalação atualizados e
disponíveis para download a partir do n° de série dos mesmos ou detecção automática
de atualizações de drivers;
 Não será aceita cópia ou citação de trecho(s) do presente edital como descritivo ou
em qualquer documentação comprobatória apresentada.
 O proponente deverá comprovar as especificações técnicas e certificações ponto a
ponto através do fornecimento de documentação que demonstre a adequação do
produto ofertado a cada item/subitem individual listado no termo de referência em
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suas quantidades e respectivos part number. Serão aceitos como forma de
comprovação o fornecimento de documentos públicos, datasheets, certificados,
catálogos ou manuais oficiais do fabricante do produto ofertado.
2. Garantia para todos os PRODUTOS
 O equipamento proposto, incluindo todos os acessórios e componentes que o
acompanhe, deverá possuir garantia mínima de 12 meses (legal + contratual), com
suporte no local de
instalação do equipamento (On site), devendo constar na proposta o part number da
garantia;
 Deve constar na proposta uma central de atendimento, em língua portuguesa, do
fabricante, tipo (0800) para eventuais aberturas de chamados de garantia;
 Após a abertura do chamado, o atendimento deverá ocorrer em até 1 dia útil e em
caso de não resolução no primeiro momento, o prazo para solução definitiva do
problema deverá ser de uma semana corrida;
 O suporte técnico deverá ser prestado pelo fabricante ou rede de assistência
técnica devidamente autorizada. O Fabricante deverá fornecer uma lista de
assistências técnicas autorizadas a prestar o serviço de garantia no território
nacional;
 Caso seja necessário, a Câmara Municipal de Morro Agudo poderá adicionar
dispositivos de armazenamento, memória RAM e placas de expansão nos
equipamentos, sem que haja prejuízo ou perda da garantia, mesmo que o lacre de
segurança precise ser rompido para tais finalidades.
 Enquanto a garantia estiver em vigor, peças, componentes ou acessórios que
venham a apresentar defeito deverão ser substituídos por outros itens originais, de
mesma capacidade ou superior, sem ônus para a Câmara Municipal de Morro Agudo,
salvo quando for provado tecnicamente que o defeito apresentado ocorreu devido a
uso inadequado dos equipamentos;
Especificações dos PRODUTOS
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Item

Quant

1

6

Produto

1. Computador Desktop Com
Monitor, Teclado e Mouse
1.1. Gabinete tipo Desktop com no
mínimo 02 UBS 3.0 frontal, conexões de
áudio e botão on/off, ventilação frontal,
lateral e traseira;
1.2. Processador
com
no
mínimo
2.9GHz, cache de 12M, hexa core de 10ª
geração;
1.3. Placa mãe com capacidade para 32
Gb RAM, compatível com o processador
descrito, com pelo menos 02 slots PCI
Express 3.0;
1.4. 16 GB de Memória RAM, divididos
em 02 pendes de 8GB cada com
2666MHz, DDR4;
1.5. HD SSD de no mínimo 512G, 2.5
SATA;
1.6. Placa de Vídeo padrão PCI Express
3.0, GDDR6 4GB, CUDA Core 896,
Velocidade
de
Memória
12Gbps,
Interface
de
Memória
128
bits,
Resolução digital máxima 7680x4320,
com saídas HDMI;
1.7. Fonte de no mínimo 550W reais,
com tecnologia de rolamentos do
ventilador, contendo no mínimo 01
Conector ATX, 01 conector EPS, 01
conector Floppy, 04 Conector 4-pin, 02
Conector PCle, 06 conector SATA, com
suporte aos padrões ATX12V 2.4 / 2.3 /
2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92;
1.8. O monitor deverá ser da mesma
marca do fabricante do equipamento
ofertado;
O monitor deverá permitir registrar no
sistema operacional do equipamento ao
qual é conectado informações de
“número de série”, “fabricante” e
“modelo” no formato EDID (EXTEND
DISPLAY IDENTIFICATION DATA –
PADRÃO
DEFINIDO
PELA
VESA),
facilitando assim a gestão dos ativos de
TI (INVENTÁRIO, ACIONAMENTO DE
GARANTIA, ETC);
Tela 100% plana de led com dimensões
mínimas de 21,5 polegadas;
Rotação (90 graus), ajuste de altura de
13 cm;
Resolução mínima de 1920 X 1080 a
uma frequência horizontal de 60Hz;
Conectores
de
entradas
nativos:
mínimo 01 (uma) entrada com conector
HDMI e (01) um conector DisplayPort e
(01) um VGA;
Controles digitais externos e frontais de
brilho, contraste, posição horizontal e
vertical, tamanho horizontal e vertical;

Unidade

Preço Unitário

Preço Total
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Item

2

Tempo de resposta 8 ms (normal), 5 ms
(rápido);
Contraste típico mínimo de 1.000:1; tela
anti-reflexiva; Energy-star 6.0;
Capaz de reconhecer sinais da controladora
de
vídeo
para
autodesligamento
e
economia de energia elétrica;
Consumo máximo 37W;
Em conjunto com monitor, deverá ser
fornecido SW ou recurso para ajuste de
brilho, contraste, resolução, permite
ajustes e perfis pré- definidos de
configuração,
ajustes
pré-definidos
para alinhamento das janelas – até 6
aplicações simultâneas;
Acompanha todos os cabos e acessórios
necessários para o seu funcionamento.
1.9. Teclado USB com fio padrão ABNT2
com teclas Windows Logo, regulagem de
altura/inclinação e
bloco numérico
separado das demais teclas.
1.10 Mouse USB com fio ambidestro
(simétrico) de tecnologia óptica com
dois botões, botão de rolagem (scroll
wheel) e resolução de 1000 dpi.
1.11 Sistema Operacional Microsoft
Windows 11 PRO (64 bits), em versão
OEM. Certificação original.
Microsoft Office Professional 2021 (word,
excel,
powerpoint
e
acess),
em
Português, certificação original.
1.12 O equipamento deverá permitir
gerenciamento e acesso OOB (Out Of
Band), ou seja, permitir acesso e
controle remoto com mouse, teclado e
vídeo, independentemente do estado do
Sistema Operacional, incluindo acesso à
BIOS.
1.13 Garantia do fabricante pelo período
de 12 (doze) meses ou superior
(comprovada através de catálogo do
fabricante
do
equipamento
ou
identificação do equipamento no site do
fabricante).
O atendimento deverá ser realizado nos
dias de expediente da Câmara Municipal
de Morro Agudo, das 08h às 17h;
Local: Praça Martinico Prado, 1646 Centro – Morro Agudo/SP - CEP: 14640000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16)
3851- 1769 – Secretaria da Câmara.
Quant
Produto

1

2. NOTEBOOK
2.1 Modelo
Microcomputador portátil do tipo
notebook
com
monitor
LCD/LED
integrado ao gabinete, com proteção
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do teclado e do monitor através de
seu
fechamento
adequado,
com
ventilação própria e sistema de
dissipação de calor dimensionado para
a perfeita refrigeração do processador
operando em sua capacidade máxima;
O
equipamento,
incluindo
seus
componentes (placa-mãe, processador,
memórias e demais dispositivos) deve
estar em linha de produção, não sendo
aceitos componentes descontinuados.

2.2 Certificações

Compatível com o sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro, mediante
presença na lista Windows Compatible
Products List, mantida pela Microsoft,
devidamente atualizada, ou documento
da
Microsoft
que
comprove
a
compatibilidade
com
o
Microsoft
Windows 10 Pro;
Deve
possuir
certificação
EPEAT,
comprovado
através
do
site
www.epeat.net,
comprovação
de
conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of the Use of Certains
Hazardous Substances ou certificação
comprovadamente equivalente;
Visando à questão de segurança física,
elétrica
e
eletromagnética,
deve
possuir Certificação IEC 60950 e 61000
e/ou Portaria INMETRO n.º 170, de 10
de abril de 2012 e suas alterações
posteriores;
Comprovação, por parte do fabricante,
de
atendimento
à
Certificação
Ambiental ISO 14001 ou ABNT ISO
14001 ou outra comprovadamente
equivalente;
Aderência aos padrões CIM, DASH e
SMBIOS definidos pelo DMTF (Desktop
Management Task Force);

2.3 Processador

 Arquitetura x86, com suporte a
instruções de 32 e 64 bits; Mínimo de 4
núcleos físicos e 8 virtuais;
Pontuação mínima de 6.500 pontos no
índice PassMark
(http://www.cpubenchmark.net/).

2.4 Memória Principal

Fornecida com 16 GB DDR4, expansível
a até 32 GB. Deve restar 1 slot livre.

2.5 Armazenamento interno
Unidade interna SSD NVMe de 512 GB.

2.6 Placa-mãe
interligados

e

dispositivos

Suporte a ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface);
Controladora de discos SSD NVMe;
Interface de rede sem fio (wireless)
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Dualband 802.11 b/g/n ou 802.11 ac,
interna e integrada ao hardware;
Interface de vídeo com porta HDMI;
Interface de rede gigabit Ethernet
100/1000
Mbps
integrada
com
conector RJ45 fêmea;
Bluetooth 5.0, interno ao equipamento,
sem o uso de conectores ou
adaptadores;
03 (três) portas USB, sendo pelo menos
uma delas no padrão USB 3.1;
Controladora de som integrada; com
alto-falantes e microfone integrados
ao equipamento;
Câmera integrada com resolução
mínima de 640 x 480 pixels;
Chip de criptografia "Trusted Plataform
Module" (TPM) 2.0 integrado, não
sendo aceitas soluções baseadas em
SW;
Leitor de cartões de memória SD ou
micro-SD
(será
aceito
adaptador
externo, caso necessário);
A BIOS deve permitir a configuração da
ordem do boot e a possibilidade de se
atribuir senha para acesso às suas
configurações e para inicialização do
equipamento.

2.7 Acesso Out-of- Band (OoB)

Independentemente de haver um
Sistema Operacional instalado ou de
seu estado de funcionamento, estando
o equipamento conectado à rede
elétrica e à rede de dados (cabeada ou
wi-fi), deve ser possível acessá-lo e
gerenciá-lo remotamente, com as
seguintes
características/possibilidades:
- Indicação visual, na tela do
equipamento, quando está sendo
acessado remotamente;
- Ligar, Desligar e Reiniciar o
equipamento;
- Acessar e alterar a BIOS;
- Visualizar o processo de inicialização
(boot);
- Acessar e controlar com mouse,
teclado e vídeo;
- Mapear mídia remota (disco ou
imagem disponível na rede);
Realizar a instalação, via rede, de
qualquer
tipo/versão
de
Sistema
Operacional, aplicável ao equipamento;

2.8 Telas e Monitores

Tela de matriz ativa TFT ou com
tecnologia de iluminação por LED, com
área útil diagonal mínima de 14
polegadas;
Resolução nativa mínima de 1920 x
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1080 pixels; Suportar, no mínimo, 2
monitores externos;
 Quando
acoplados
monitores
externos, sendo um deles na porta
HDMI, deve ser possível a visualização
simultânea da mesma imagem, ou
imagens
distintas,
na
tela
do
equipamento e nestes monitores.

2.9 Teclado e Mouse

Teclado padrão QWERTY ABNT-2,
resistente a derramamento de
líquidos;
Dispositivo
tipo
touchpad
emulação de mouse;

com

2.10 Acessórios

Fone de ouvido do tipo headset,
supra-auricular, impedância mínima
de 30 Ohms e sensibilidade mínima de
90dB; com microfone e cabo de
conexão de comprimento mínimo de
120 cm;
Maleta com dimensões e capacidade
suficientes para transportar e suportar
o peso do notebook juntamente com
sua fonte e acessórios.

2.11 Bateria e Alimentação

Bateria de no mínimo 42Wh, com
período de garantia igual ao do
equipamento;
Adaptador de corrente/tensão com
entrada
110/220
V
e
seleção
automática, cabo de alimentação com
plug no padrão brasileiro, saída
compatível
com
o
equipamento
ofertado;

2.12 Software

Sistema operacional Microsoft Windows
11 Pro (64 bits), em versão OEM;

2.13 Garantia e Suporte Técnico

Garantia do fabricante pelo período de
12 (doze) meses ou superior.
Abertura
de
chamado
para
atendimento técnico pode ser realizada
por telefone, sistema na internet ou email. Em até 1(um) dia útil, após a
abertura do chamado, deve ocorrer o
primeiro atendimento, que pode ser
presencial (on-site) ou através de
ligação telefônica.
Neste primeiro atendimento, não
sendo solucionado o problema, o
suporte
deve
ser
realizado
na
modalidade presencial (on-site), com
atendimento em, no máximo, 1 (um)
dia útil. Em caso da não resolução do
problema no atendimento presencial
em até 48h (quarenta e oito horas)
corridas,
deverá
ser
fornecido
equipamento equivalente ou superior.
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Item
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Quant

1

Realizado
o
fornecimento
do
equipamento equivalente, no prazo
máximo de 4 (quatro) semanas
corridas, deverá ocorrer a solução
definitiva do problema reportado;
Será permitida, à equipe técnica da
Câmara Municipal de Morro Agudo-SP,
sem perda da garantia, a abertura e
manutenção do equipamento, em caso
de necessidade;
O atendimento às demandas deverá
ser realizado nos dias de expediente
da Câmara Municipal de Morro AgudoSP, das 8 às 17 horas;
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.
Produto

3-Impressora
laserjet mono

e

copiadora

3.1 Impressão

 Padrão

de Impressão Duplex (Frente e
Verso);
 Descrição de Duplex: Para impressão e
para cópia/digitalização em uma única
passagem;
 Resolução da Cópia (máxima em dpi):
Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas,
Acesso
Remoto,
Relatório
de
Atividades/Relatórios Periódicos;
 Funções
Principais:
Impressão,
digitalização, cópia;
 Tecnologia de Impressão: Laser
Eletrofotográfico;
 Velocidade Máxima em Preto: Até 40
ppm (A4);
 Resolução da Impressão (máxima em
dpi): Até 1200 x 1200 dpi;
 Capacidade da Bandeja de Papel: 250
folhas;
 Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit;
 USB 2.0 de alta velocidade;
 Interface
de
Rede
Embutida:
Etpachernet, Hi-Speed;
 USB 2.0 Compatibilidade com o Driver
de Impressora†: Windows, Mac OS,
Linux;
 Emulações: PCL6, BR-Script3?, IBM
Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7,
XPS Versão 1.0;
 Função de Impressão Segura Ciclo de
Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas;
 Aplicativo
de
Impressão
para
Dispositivos Móveis: AirPrint, Google
Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan,

Mopria, Cortado Workplace;

3.2 Cópia

 Resolução de Cópia (máxima): Até
1200 x 600 dpi;
 Copia sem uso do PC Capacidade
Máx. do Alimentador;
 Automático
de
Documentos
(ADF)‡:70 folhas;
 Velocidade da Cópia: Até 40 cpm;
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 (A4)Ampliação/Redução:

Redução/Ampliação 25 - 400% em
incrementos de 1% Função de Cópias
Ordenadas;
 Agrupamento de Cópias (2 em 1):
Ordenadas, N em 1;
 Tamanho do Vidro de Documentos:
Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso)
Cópias
de
ID
(Documentos
de
Identidade).

3.3 Digitalização

 ADF;
 Scan Drivers Included: TWAIN, WIA,

ICA, ISIS, SANE;
 Resolução
de
Digitalização
Interpolada (dpi): até 19200 x 19200
dpi;
 Resolução de Digitalização Óptica
(dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro
de documentos);
 Formatos (Exportação): JPEG, PDF
Single-page/Multi-page (PDF seguro,
PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Singlepage/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML,
PPTX, XPS, PNG;

3.4 Voltagem

 127 volts.

3.5 Garantia e Suporte Técnico

 1 (um) ano.
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.
Produto
Item Quant.
4
2
4- Impressora Laserjet mono
4.1– Impressão
Velocidade de impressão: A4: Até 20
ppm; Saída da primeira página, preto,
em até 8,3 segundos
 Tecnologia de impressão: Laser
 Tecnologias
de
resolução
de
impressão: ReCP
 Funcionalidades
de
Software
Inteligente de Impressora: Duplex
manual, impressão N por página,
intercalação, marcas d água, aceita
vários tipos e tamanhos de papel
 Conectividade padrão: Porta USB 2.0
de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio
 Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi
802.11 b/g/n incorporada
 Capacidade de impressão móvel:
Aplicativo Apple AirPrint; Google Cloud
Print; Aplicativos móveis; Certificação
Mopria
 Impressão via Wi-Fi Direct;
 Memória Padrão: 64 MB; Máximo: 64
MB;
 Velocidade do processador: 400 MHz;
 Tamanhos de mídia suportados: A4;
A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope
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(DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm;

4.2 Manuseio do Papel

 Bandeja de entrada para 150 folhas;
 Escaninho de saída para 100 folhas;
 Opções de frente e verso: Manual

(fornecido suporte de driver);
 Bandejas para Papel Standard: 1;
 Capacidades de entrada: Até 150
folhas Padrão Transparências etiquetas
ofício;
 Capacidades de saída: Até 100 folhas
Padrão;
 Até 10 envelopes Transparências
etiquetas ofício;

4.3 Cópia

 Resolução
de
impressão
(Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi

Preto

4.4 Voltagem
 127 volts.

4.5 Garantia e Suporte Técnico
 1 (um) ano.
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.

Item Quant.
5. NOBREAKS
5
6

Produto

5.1 Capacidade de no mínimo 700 VA,
bivolt;
5.2 Filtro de linha;
5.3 Estabilizador interno
Com 4 estágios de regulação;
5.4 Forma de onda
Senoidal por aproximação (retangular
PWM);
5.5 DC Start
Possibilitar ligar o nobreak mesmo na
ausência de rede elétrica;
5.6 Battery Saver
Evita o consumo desnecessário da carga
da bateria preservando sua vida útil;
5.7 Autodiagnóstico de bateria
Informa quando a bateria precisa ser
substituída;
5.8 Recarga
Automática das baterias, mesmo com o
nobreak desligado;
5.9 Garantia e Suporte Técnico
12 meses ou maior.
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.
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Item
6

Quant.
Produto
1
6. Desktop Servidor

6.1 – Intel Core i9-12900K, Cache 30MB,
3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), LGA 1700 BX8071512900K – Similar ou Superior.
6.2. Water Cooler Arctic Liquid Freezer II
280 mm – Similar ou Superior
6.3 Placa mãe, Modelo mATX;
Socket LGA1200; slots de memória RAM
DDR4; Vídeo integrado (On-board);
1 slot PCIe 3.0/2.0 x16; slots PCIe 3.0/2.0
x1; 1 slot M.2 2280 para SSD; 6x Porta(s)
SATA 6Gb/s; Áudio integrado;
6.4 - 16 GB DDR4 (2x 8GB dual channel)
no mínimo 2666MHz que não tenha LED
RGB;
6.5 - 1 SSD NVMe M.2 de 500GB (Sistema
Operacional) com Leitura/Gravação de no
mínimo 2000 MB/s
1
SSD
SATA
2TB
(Dados)
com
Leitura/Gravação de 500 MB/s
6.6 - No mínimo 4 entradas USB 3.0/3.2 e
2 entradas USB padrão;
1x D-Sub (VGA) e/ou 1x DVI-D;
1x HDMI; Saída padrão de áudio;
6.7 – Controlador de rede 1x Conector
RJ-45 Gigabit LAN ethernet 10/100/1000;
6.8 Gabinete Padrão ATX;
O padrão de cores do gabinete deverá ter
apresentação sóbria, para uso corporativo,
sendo cor preta, cinza escuro ou
combinação dessas. Não serão aceitos
efeitos de iluminação;
Possuir no mínimo 1 (uma) baia 2,5”
interna;
Possuir 2 (duas) ou mais entradas frontais
USB;
Deverá possuir no mínimo 1 (um) cooler
do chassi extra para ventilação, podendo
estar na parte traseira ou frontal do
gabinete.
6.9 – Fonte Atx 850W reais Bivolt –
Similar ou Superior
6.10 - Windows Server 2022 Original 64
bits Idioma Português do Brasil
Documentação Acompanhar documentação
em português, em papel ou CD-ROM; As
especificações destes itens devem ser
comprovadas
através
de
catálogos,
folders, manuais do equipamento ou
declaração
fornecida
pelo
próprio
fabricante.
6.11. Garantia do fabricante pelo período
de 12 (doze) meses ou superior.
A
entrega
deverá
ser
previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 ou 3851-1255, Secretaria da Câmara.
Obs:
Equipamento
deve
ser
entregue devidamente montado
em pleno funcionamento.
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GARANTIA DE 2 ANOS COM SOLUÇÃO PARA O PRÓXIMO
DIA ÚTIL, QUE SERÁ CONTADA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a
partir da data de apresentação da proposta;
O preço ofertado é fixo e irreajustável.
FORMA DE PAGAMENTO: conforme item 12.1. do edital.

Declaro estar ciente e de acordo com todas as exigências constantes
do memorial descritivo no Edital do Pregão Presencial nº 1/2022.

Cidade, data. Assinatura do representante
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ANEXO II (FORA DO ENVELOPE)
PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
Para: Câmara Municipal de Morro Agudo - SP
Pregão Presencial nº 1/2022.
_______________________, inscrita(o) no CNPJ nº _____________, por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.(sra)
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________________ e do CPF nº _______________________, NOMEIA E
CONSTITUI
seu
bastante
procurador(a)
o(a)
Sr(a).
__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº
____________________ e do CPF nº ____________, a quem confere amplos
poderes para representá-la (o) perante a Câmara Municipal de Morro Agudo, para
tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada,
inclusive apresentar propostas e declaração de atendimento dos requisitos de
habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de
preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de interpor
recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão,
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos
os demais atos necessários e pertinentes ao certame em nome da Outorgante,
inclusive assinar contratos e demais compromissos relativos à licitação
mencionada.
Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos legais.
Local e Data

_________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: para que esta procuração tenha validade, necessária a apresentação
para conferência os documentos do Outorgado e reconhecimento da
firma do outorgante.
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ANEXO III(FORA DO ENVELOPE)
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Para: Câmara Municipal de Morro Agudo - SP
Pregão Presencial nº 1/2022.
__________________________, inscrito no CNPJ nº _________, por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.(Sra.)
________________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
___________________________
e
do
CPF
nº
_______________________, D E C L A R A, para efeito do cumprimento ao
inciso VII do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 2.002, que cumpre
plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão
Presencial acima identificado.
Local e Data

_________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel
timbrado da licitante
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ANEXO IV(FORA DO ENVELOPE)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para: Câmara Municipal de Morro Agudo - SP
Pregão Presencial nº 1/2022.

__________________________, inscrito no CNPJ nº _________, por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.(Sra.)
________________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
___________________________
e
do
CPF
nº
________________________, D E C L A R A, para os fins de direito, que é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório supracitado, realizado pelo Município de Morro Agudo.

Local e Data.

_________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel
timbrado da licitante
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
Para: Câmara Municipal de Morro Agudo - SP
Pregão Presencial nº 1/2022.

__________________________, inscrita no CNPJ nº _________, por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.(Sra.)
________________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
__________________________
e
do
CPF
nº
________________________, D E C L A R A, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local e Data

_________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da
licitante.
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MODELO DE DECLARAÇÃO
MINISTÉRIO DO TRABALHO

ANEXO VI
DE SITUAÇÃO

REGULAR

PERANTE

O

Para: Câmara Municipal de Morro Agudo - SP
Pregão Presencial nº 1/2022.

__________________________, inscrita no CNPJ nº _________, por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.(Sra.)
________________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
___________________________
e
do
CPF
nº
______________________, D E C L A R A, sob as penas da lei, que, nos
termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro de 1989, que a
empresa supra citada, encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do
artigo 7º da Constituição Federal.

Local e Data.

_________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da
licitante
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ANEXO VII
MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.
PREGÃO PRESENCIAL nº 1/2022
PROPOSTA COMERCIAL
DADOS DO LICITANTE
Razão Social:
Endereço:
CEP:

Fone:

Fax:

e-mail:
CNPJ:

IE:

OBJETO: AQUISIC

, SENDO 6
COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1 NOTEBOOKS, 1 DESKTOPSERVIDOR, 3 IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6 TECLADOS E 6 MOUSES OPTICOS.
1. Requisitos para todos os PRODUTOS
• Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos
equipamentos destinados ao público residencial, cuja comprovação se dará através
de folders, catálogos ou manuais;
• Os equipamentos devem ser novos (incluindo as peças e componentes internos),
sem uso, reforma ou recondicionamento, bem como pertencer à linha atual de
produção do fabricante, sendo comprovado na entrega da proposta.
• Todos os acessórios, componentes, cabos e adaptadores deverão ser fornecidos
junto com os equipamentos para o pleno funcionamento no momento da entrega;
• As funcionalidades dos equipamentos devem ser atendidas sem adaptações ou
outros mecanismos intermediários, nem hardwares adicionais (externos ou
internos), salvo se houver determinação expressa na especificação técnica do
equipamento;
• A especificação técnica deverá ser rigorosamente atendida, sendo aceito qualquer
componente que comprovadamente supere em qualidade, desempenho ou
operacionalidade do que foi originalmente especificado, desde que não cause
problemas ou desvantagens com outros itens da especificação. Não serão aceitos
componentes inferiores, sob alegação de compensação em outro componente ou por
qualquer outro motivo;
• Os equipamentos devem ser entregues em embalagens originais do fabricante;
• As licenças dos softwares solicitados devem ser perpétuas e registradas legalmente
para a utilização da Câmara Municipal de Morro Agudo, não sendo aceitas licenças
parciais ou com data de expiração pré-definida;
 O modelo ofertado deve estar em conformidade com a certificação ROHS
(restriction of hazardous substances), ou seja, não ser fabricado utilizando, acima do
permitido, substâncias nocivas ao meio ambiente como: chumbo (Pb), cádmio (Cd),
mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBBs) e éteres
difenil-polibromados, comprovado através de certificação emitido por instituição
credenciada pelo INMETRO;
• O fabricante dos equipamentos deverá ser membro da lista DMTF (organização que
cria padrões de qualidade para a indústria de tecnologia da informação) na categoria
“Board” ou “Leadership”, comprovado através do site
https://www.dmtf.org/about/list;
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• Deverá ser apresentada comprovação de que o fabricante dos equipamentos
ofertados possui ferramenta online para diagnóstico de problemas e banco de dados
disponibilizado na internet e que permita obter a configuração de hardware e
software ofertado, periféricos internos e drivers de instalação atualizados e
disponíveis para download a partir do n° de série dos mesmos ou detecção
automática de atualizações de drivers;
 Não será aceita cópia ou citação de trecho(s) do presente edital como descritivo ou
em qualquer documentação comprobatória apresentada.
• O proponente deverá comprovar as especificações técnicas e certificações ponto a
ponto através do fornecimento de documentação que demonstre a adequação do
produto ofertado a cada item/subitem individual listado no termo de referência em
suas quantidades e respectivos part number. Serão aceitos como forma de
comprovação o fornecimento de documentos públicos, datasheets, certificados,
catálogos ou manuais oficiais do fabricante do produto ofertado.
2. Garantia para todos os PRODUTOS
• O equipamento proposto, incluindo todos os acessórios e componentes que o
acompanhe, deverá possuir garantia mínima de 24 meses (legal + contratual), com
suporte no local de instalação do equipamento (On site), devendo constar na
proposta o part number da garantia;
 Deve constar na proposta uma central de atendimento, em língua portuguesa, do
fabricante, tipo (0800) para eventuais aberturas de chamados de garantia;
• Após a abertura do chamado, o atendimento deverá ocorrer em até 1 dia útil e em
caso de não resolução no primeiro momento, o prazo para solução definitiva do
problema deverá ser de uma semana corrida;

• O suporte técnico deverá ser prestado pelo fabricante ou rede de assistência
técnica devidamente autorizada. O Fabricante deverá fornecer uma lista de
assistências técnicas autorizadas a prestar o serviço de garantia no território
nacional;
• Caso seja necessário, a Câmara Municipal de Morro Agudo poderá adicionar
dispositivos de armazenamento, memória RAM e placas de expansão nos
equipamentos, sem que haja prejuízo ou perda da garantia, mesmo que o
lacre de segurança precise ser rompido para tais finalidades.
• Enquanto a garantia estiver em vigor, peças, componentes ou acessórios
que venham a apresentar defeito deverão ser substituídos por outros itens
originais, de mesma capacidade ou superior, sem ônus para a Câmara
Municipal de Morro Agudo, salvo quando for provado tecnicamente que o
defeito apresentado ocorreu devido a uso inadequado dos equipamentos;
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Item

Quant

Produto

1

6

1. Computador Desktop Com
Monitor, Teclado e Mouse
1.1. Gabinete tipo Desktop com no
mínimo 02 UBS 3.0 frontal,
conexões de áudio e botão on/off,
ventilação
frontal,
lateral
e
traseira;
1.2. Processador com no mínimo 2.9GHz,
cache de 12M, hexa core de 10ª
geração;
1.3. Placa mãe com capacidade para 32
Gb RAM, compatível com o processador
descrito, com pelo menos 02 slots PCI
Express 3.0;
1.4. 16 GB de Memória RAM, divididos
em 02 pendes de 8GB cada com 2666MHz,
DDR4;
1.5. HD SSD de no mínimo 512G, 2.5
SATA;
1.6. Placa de Vídeo padrão PCI Express
3.0, GDDR6 4GB, CUDA Core 896,
Velocidade de Memória 12Gbps, Interface
de Memória 128 bits, Resolução digital
máxima 7680x4320, com saídas HDMI;
1.7. Fonte de no mínimo 550W reais, com
tecnologia de rolamentos do ventilador,
contendo no mínimo 01 Conector ATX, 01
conector EPS, 01 conector Floppy, 04
Conector 4-pin, 02 Conector PCle, 06
conector SATA, com suporte aos padrões
ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V
2.92;
1.8. O monitor deverá ser da mesma
marca do fabricante do equipamento
ofertado;
O monitor deverá permitir registrar no
sistema operacional do equipamento ao
qual é conectado informações de “número
de série”, “fabricante” e “modelo” no
formato
EDID
(EXTEND
DISPLAY
IDENTIFICATION
DATA
–
PADRÃO
DEFINIDO PELA VESA), facilitando assim a
gestão dos ativos de TI (INVENTÁRIO,
ACIONAMENTO DE GARANTIA, ETC);
Tela 100% plana de led com dimensões
mínimas de 21,5 polegadas;
Rotação (90 graus), ajuste de altura de 13
cm;
Resolução mínima de 1920 X 1080 a uma
frequência horizontal de 60Hz;
Conectores de entradas nativos: mínimo
01 (uma) entrada com conector HDMI e
(01) um conector DisplayPort e (01) um
VGA;
Controles digitais externos e frontais de
brilho, contraste, posição horizontal e
vertical, tamanho horizontal e vertical;

Unidade

Preço Unitário

Preço
Total
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Item

2

Tempo de resposta 8 ms (normal), 5 ms
(rápido);
Contraste típico mínimo de 1.000:1; tela
anti-reflexiva; Energy-star 6.0;
Capaz de reconhecer sinais da controladora
de vídeo para autodesligamento e economia
de energia elétrica;
Consumo máximo 37W;
Em conjunto com monitor, deverá ser
fornecido SW ou recurso para ajuste de
brilho, contraste, resolução, permite
ajustes e perfis pré- definidos de
configuração, ajustes pré-definidos para
alinhamento das janelas – até 6
aplicações simultâneas;
Acompanha todos os cabos e acessórios
necessários para o seu funcionamento.
1.9. Teclado USB com fio padrão ABNT2
com teclas Windows Logo, regulagem de
altura/inclinação
e
bloco
numérico
separado das demais teclas.
1.10. Mouse USB com fio ambidestro
(simétrico) de tecnologia óptica com dois
botões, botão de rolagem (scroll wheel) e
resolução de 1000 dpi.
1.11
Sistema
Operacional
Microsoft
Windows 11 PRO (64 bits), em versão
OEM. Certificação original.
Microsoft Office Professional 2021 (word,
excel, powerpoint e acess), em Português,
certificação original.
1.12
O equipamento deverá permitir
gerenciamento e acesso OOB (Out Of
Band), ou seja, permitir acesso e controle
remoto com mouse, teclado e vídeo,
independentemente do estado do Sistema
Operacional, incluindo acesso à BIOS.
1.13 Garantia do fabricante pelo período
de 24 (VINTE E QUATRO) meses ou
superior (comprovada através de catálogo
do
fabricante
do
equipamento
ou
identificação do equipamento no site do
fabricante).
O atendimento deverá ser realizado nos
dias de expediente da Câmara Municipal
de Morro Agudo, das 08h às 17h;
Local: Praça Martinico Prado, 1646 - Centro
– Morro Agudo/SP - CEP: 14640-000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.
Quant
Produto

1

2. NOTEBOOK
2.1.

Modelo

Microcomputador
portátil
do
tipo
notebook
com
monitor
LCD/LED
integrado ao gabinete, com proteção do
teclado e do monitor através de seu
fechamento adequado, com ventilação
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própria e sistema de dissipação de calor
dimensionado
para
a
perfeita
refrigeração do processador operando
em sua capacidade máxima;
O
equipamento,
incluindo
seus
componentes (placa-mãe, processador,
memórias e demais dispositivos) deve
estar em linha de produção, não sendo
aceitos componentes descontinuados.

2.2. Certificações

Compatível com o sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro, mediante
presença na lista Windows Compatible
Products List, mantida pela Microsoft,
devidamente atualizada, ou documento
da
Microsoft
que
comprove
a
compatibilidade com o Microsoft Windows
10 Pro;
Deve
possuir
certificação
EPEAT,
comprovado
através
do
site
www.epeat.net,
comprovação
de
conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of the Use of Certains
Hazardous Substances ou certificação
comprovadamente equivalente;
Visando à questão de segurança física,
elétrica e eletromagnética, deve possuir
Certificação IEC 60950 e 61000 e/ou
Portaria INMETRO n.º 170, de 10 de abril
de 2012 e suas alterações posteriores;
Comprovação, por parte do fabricante,
de atendimento à Certificação Ambiental
ISO 14001 ou ABNT ISO 14001 ou outra
comprovadamente equivalente;
Aderência aos padrões CIM, DASH e
SMBIOS definidos pelo DMTF (Desktop
Management Task Force);
2.3. Processador
 Arquitetura
x86,
com
suporte
a
instruções de 32 e 64 bits; Mínimo de 4
núcleos físicos e 8 virtuais;
Pontuação mínima de 6.500 pontos no
índice PassMark
(http://www.cpubenchmark.net/).

2.4.

Memória Principal

Fornecida com 16 GB DDR4, expansível a
até 32 GB. Deve restar 1 slot livre.

2.5. Armazenamento interno
Unidade interna SSD NVMe de 512 GB.
2.6. Placa-mãe
e
dispositivos

interligados
Suporte a ACPI (Advanced Configuration
and Power Interface); Controladora de
discos SSD NVMe;
Interface de rede sem fio (wireless)
Dualband 802.11 b/g/n ou 802.11 ac,
interna e integrada ao hardware;
Interface de vídeo com porta HDMI;
Interface de rede gigabit Ethernet
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100/1000 Mbps integrada com conector
RJ45 fêmea;
Bluetooth 5.0, interno ao equipamento,
sem o uso de conectores ou adaptadores;
03 (três) portas USB, sendo pelo menos
uma delas no padrão USB 3.1;
Controladora de som integrada; com
alto-falantes e microfone integrados ao
equipamento;
Câmera integrada com resolução mínima
de 640 x 480 pixels;
Chip de criptografia "Trusted Plataform
Module" (TPM) 2.0 integrado, não sendo
aceitas soluções baseadas em SW;
Leitor de cartões de memória SD ou
micro-SD
(será
aceito
adaptador
externo, caso necessário);
A BIOS deve permitir a configuração da
ordem do boot e a possibilidade de se
atribuir senha para acesso às suas
configurações e para inicialização do
equipamento.

2.7. Acesso Out-of- Band (OoB)

Independentemente de haver um Sistema
Operacional instalado ou de seu estado
de
funcionamento,
estando
o
equipamento conectado à rede elétrica e
à rede de dados (cabeada ou wi-fi), deve
ser possível acessá-lo e gerenciá-lo
remotamente,
com
as
seguintes
características/possibilidades:
- Indicação visual, na tela do
equipamento,
quando
está
sendo
acessado remotamente;
- Ligar,
Desligar
e
Reiniciar
o
equipamento;
- Acessar e alterar a BIOS;
- Visualizar o processo de inicialização
(boot);
- Acessar e controlar com mouse,
teclado e vídeo;
- Mapear mídia remota (disco ou
imagem disponível na rede);
Realizar a instalação, via rede, de
qualquer
tipo/versão
de
Sistema
Operacional, aplicável ao equipamento;

2.8. Telas e Monitores

Tela de matriz ativa TFT ou com
tecnologia de iluminação por LED, com
área útil diagonal mínima de 14
polegadas;
Resolução nativa mínima de 1920 x 1080
pixels; Suportar, no mínimo, 2 monitores
externos;
 Quando
acoplados
monitores
externos, sendo um deles na porta
HDMI, deve ser possível a visualização
simultânea da mesma imagem, ou
imagens
distintas,
na
tela
do
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equipamento e nestes monitores.

2.9.

Teclado e Mouse

Teclado
padrão
QWERTY
ABNT-2,
resistente a derramamento de líquidos;
Dispositivo tipo touchpad com emulação
de mouse;

2.10. Acessórios

Fone de ouvido do tipo headset, supraauricular, impedância mínima de 30
Ohms e sensibilidade mínima de 90dB;
com microfone e cabo de conexão de
comprimento mínimo de 120 cm;
Maleta com dimensões e capacidade
suficientes para transportar e suportar o
peso do notebook juntamente com sua
fonte e acessórios.

2.11. Bateria e Alimentação

Bateria de no mínimo 42Wh, com
período de garantia igual ao do
equipamento;
Adaptador de corrente/tensão com
entrada 110/220 V e seleção automática,
cabo de alimentação com plug no padrão
brasileiro, saída compatível com o
equipamento ofertado;

2.12. Software

Sistema operacional Microsoft Windows
11 Pro (64 bits), em versão OEM;

2.13. Garantia e Suporte Técnico

Garantia do fabricante pelo período de 24
(VINTE E QUATRO) meses ou superior.
Abertura de chamado para atendimento
técnico pode ser realizada por telefone,
sistema na internet ou e-mail. Em até
1(um) dia útil, após a abertura do
chamado, deve ocorrer o primeiro
atendimento, que pode ser presencial
(on-site)
ou
através
de
ligação
telefônica.
Neste primeiro atendimento, não sendo
solucionado o problema, o suporte deve
ser realizado na modalidade presencial
(on-site), com atendimento em, no
máximo, 1 (um) dia útil. Em caso da
não
resolução
do
problema
no
atendimento presencial em até 48h
(quarenta e oito horas) corridas, deverá
ser fornecido equipamento equivalente
ou superior. Realizado o fornecimento do
equipamento equivalente, no prazo
máximo de 4 (quatro) semanas
corridas, deverá ocorrer a solução
definitiva do problema reportado;
Será permitida, à equipe técnica da
Câmara Municipal de Morro Agudo-SP,
sem perda da garantia, a abertura e
manutenção do equipamento, em caso
de necessidade;
O atendimento às demandas deverá ser
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Quant

1

realizado nos dias de expediente da
Câmara Municipal de Morro Agudo-SP,
das 8 às 17 horas;
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A
entrega
deverá
ser
previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.
Produto

3. Impressora
e
laserjet mono

copiadora

3.1. Impressão

 Padrão

de Impressão Duplex (Frente e
Verso);
 Descrição de Duplex: Para impressão e
para cópia/digitalização em uma única
passagem;
 Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até
1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas, Acesso
Remoto, Relatório de Atividades/Relatórios
Periódicos;
 Funções
Principais:
Impressão,
digitalização, cópia;
 Tecnologia
de
Impressão:
Laser
Eletrofotográfico;
 Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm
(A4);
 Resolução da Impressão (máxima em
dpi): Até 1200 x 1200 dpi;
 Capacidade da Bandeja de Papel: 250
folhas;
 Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit;
 USB 2.0 de alta velocidade;
 Interface
de
Rede
Embutida:
Etpachernet, Hi-Speed;
 USB 2.0 Compatibilidade com o Driver
de Impressora†: Windows, Mac OS, Linux;
 Emulações: PCL6, BR-Script3?, IBM
Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS
Versão 1.0;
 Função de Impressão Segura Ciclo de
Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas;
 Aplicativo
de
Impressão
para
Dispositivos Móveis: AirPrint, Google
Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan,

Mopria, Cortado Workplace;

3.2. Cópia

 Resolução de Cópia (máxima): Até
1200 x 600 dpi;
 Copia sem uso do PC Capacidade Máx.
do Alimentador;
 Automático de Documentos (ADF)‡:70
folhas;
 Velocidade da Cópia: Até 40 cpm;
 (A4)Ampliação/Redução:
Redução/Ampliação 25 - 400% em
incrementos de 1% Função de Cópias
Ordenadas;
 Agrupamento de Cópias (2 em 1):
Ordenadas, N em 1;
 Tamanho do Vidro de Documentos:
Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso)
Cópias
de
ID
(Documentos
de
Identidade).

3.3. Digitalização

 ADF;
 Scan Drivers Included: TWAIN, WIA,
ICA, ISIS, SANE;
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 Resolução de Digitalização Interpolada

(dpi): até 19200 x 19200 dpi;
 Resolução de Digitalização Óptica
(dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de
documentos);
 Formatos (Exportação): JPEG, PDF
Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF
pesquisável,
PDF/A),
TIFF
Singlepage/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML,
PPTX, XPS, PNG;

3.4. Voltagem

 127 volts.

3.5. Garantia e Suporte Técnico

 1 (um) ano.
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A
entrega
deverá
ser
previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.

4

Produto

2

4. Impressora Laserjet mono

4.1.

Impressão

Velocidade de impressão: A4: Até 20
ppm; Saída da primeira página, preto,
em até 8,3 segundos
 Tecnologia de impressão: Laser
 Tecnologias de resolução de impressão:
ReCP
 Funcionalidades de Software Inteligente
de
Impressora:
Duplex
manual,
impressão N por página, intercalação,
marcas d água, aceita vários tipos e
tamanhos de papel
 Conectividade padrão: Porta USB 2.0
de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio
 Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi
802.11 b/g/n incorporada
 Capacidade de impressão móvel:
Aplicativo Apple AirPrint; Google Cloud
Print; Aplicativos móveis; Certificação
Mopria
 Impressão via Wi-Fi Direct;
 Memória Padrão: 64 MB; Máximo: 64
MB;
 Velocidade do processador: 400 MHz;
 Tamanhos de mídia suportados: A4;
A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope
(DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm;

4.2. Manuseio do Papel

 Bandeja de entrada para 150 folhas;
 Escaninho de saída para 100 folhas;
 Opções de frente e verso: Manual

(fornecido suporte de driver);
 Bandejas para Papel Standard: 1;
 Capacidades de entrada: Até 150 folhas
Padrão Transparências etiquetas ofício;
 Capacidades de saída: Até 100 folhas
Padrão;
 Até
10
envelopes
Transparências
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etiquetas ofício;

4.3. Cópia

 Resolução
de
impressão
(Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi

Preto

4.4. Voltagem
 127 volts.

4.5. Garantia e Suporte Técnico

 1 (um) ano.
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A
entrega
deverá
ser
previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.

5

6

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Produto

NOBREAKS

Capacidade de no mínimo 700
VA, bivolt;

Filtro de linha;
Estabilizador interno

Com 4 estágios de regulação;
5.4. Forma de onda
Senoidal por aproximação (retangular
PWM);

5.5. DC Start

Possibilitar ligar o nobreak mesmo na
ausência de rede elétrica;
5.6. Battery Saver
Evita o consumo desnecessário da carga
da bateria preservando sua vida útil;
5.7. Autodiagnóstico de bateria
Informa quando a bateria precisa ser
substituída;
5.8. Recarga
Automática das baterias, mesmo com o
nobreak desligado;

5.9.

Garantia e Suporte Técnico

12 meses ou maior.
Local para atendimento em garantia e
suporte técnico – Praça Martinico Prado,
1646 - Centro – Morro Agudo/SP - CEP:
14640-000.
A entrega deverá ser previamente
agendada através do telefone (16) 38511769 – Secretaria da Câmara.

6

1

Produto
6. Desktop Servidor

6.1.
– Intel Core i9-12900K, Cache
30MB, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), LGA
1700 - BX8071512900K – Similar ou
Superior.
6.2.
Water Cooler Arctic Liquid Freezer
II 280 mm – Similar ou Superior
6.3. Placa mãe, Modelo mATX;
Socket LGA1200; slots de memória RAM
DDR4; Vídeo integrado (On-board);
1 slot PCIe 3.0/2.0 x16; slots PCIe 3.0/2.0
x1; 1 slot M.2 2280 para SSD; 6x Porta(s)
SATA 6Gb/s; Áudio integrado;
6.4.
- 16 GB DDR4 (2x 8GB dual
channel) no mínimo 2666MHz que não tenha
LED RGB;
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6.5.
- 1 SSD NVMe M.2 de 500GB
(Sistema Operacional) com Leitura/Gravação
de no mínimo 2000 MB/s
1
SSD
SATA
2TB
(Dados)
com
Leitura/Gravação de 500 MB/s
6.6.
- No mínimo 4 entradas USB
3.0/3.2 e 2 entradas USB padrão;
1x D-Sub (VGA) e/ou 1x DVI-D;
1x HDMI; Saída padrão de áudio;
6.7.
– Controlador de rede 1x Conector
RJ-45 Gigabit LAN ethernet 10/100/1000;
6.8.
Gabinete Padrão ATX;
O padrão de cores do gabinete deverá ter
apresentação sóbria, para uso corporativo,
sendo cor preta, cinza escuro ou combinação
dessas. Não serão aceitos efeitos de
iluminação;
Possuir no mínimo 1 (uma) baia 2,5”
interna;
Possuir 2 (duas) ou mais entradas frontais
USB;
Deverá possuir no mínimo 1 (um) cooler do
chassi extra para ventilação, podendo estar
na parte traseira ou frontal do gabinete.
6.9.
– Fonte Atx 850W reais Bivolt –
Similar ou Superior
6.10.
- Windows Server 2022 Original 64
bits Idioma Português do Brasil
Documentação Acompanhar documentação
em português, em papel ou CD-ROM; As
especificações destes itens devem ser
comprovadas através de catálogos, folders,
manuais do equipamento ou declaração
fornecida pelo próprio fabricante.
6.11.
Garantia
do
fabricante
pelo

período de 12 (doze) meses ou superior.
A entrega deverá ser previamente agendada
através do telefone (16) 3851- 1769 ou
3851-1255, Secretaria da Câmara.
Obs:Equipamento deve ser entregue
devidamente
montado
em
pleno
funcionamento.
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 1/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO
AGUDO, ESTADO DE SÃO PAULO, E A EMPRESA.......................................
OBJETIVANDO AQUISIC
, SENDO 6
COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1 NOTEBOOKS, 1 DESKTOP
SERVIDOR, 3 IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6TECLADOS E 6 MOUSES
OPTICOS.nos termos do Processo Administrativo n° 13/2022, modalidade Pregão
PresenciaL n° 1/2022 e clausulas abaixo, que reciprocamente aceitam e outorgam.
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a Câmara Municipal
do Município de Morro Agudo - Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ:
..............................., localizada à Praça Martinico Prado nº 1.646, Centro, na cidade
de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu Presidente,
Senhor ............................................, portador da cédula de identidade RG nº.
...................... e CPF/MF n. ........................., residente neste Município de Morro
Agudo, no uso de sua competência legal, doravante denominada CONTRATANTE e de
outro lado a empresa (...), inscrita no CNPJ/MF (...), Inscrição Estadual (...), com
sede na (...), neste ato representada pelo Senhor (...), R.G. (...) doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado a AQUISIC
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO 6 COMPUTADORES DESKTOPS
COM MONITOR, 1 NOTEBOOK, 1 SERVIDOR DESKTOP, 3 IMPRESSORAS, 6
NOBREAKS, 6TECLADOS E 6 MOUSES OPTICOS, Processo Administrativo nº
13/2022, sujeitando-se às normas da Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002,
Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993 e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente
outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a AQUISIC O DE EQ IPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, SENDO 6 COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1
NOTEBOOK, 1 SERVIDOR DESKTOP, 3 IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6
TECLADOS E 6 MOUSES OPTICOS conforme característricas e especificações do
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) cosntantes no Edital do Pregão Presencial nº
1/2022. Nenhuma manutenção, alteração, correção dos produtos trará custos ao
CONTRATANTE, ficando todas as despesas, sejam elas de deslocamento,
hospedagem, diárias, refeições, impostos, etc... de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo de entrega do objeto é de 30 (trinta) dias, após a celebração do contrato;
Em caso de divergência entre o conteúdo da Proposta da CONTRATADA e o contido neste
Contrato e demais elementos que o integram, prevalecerão estes últimos.
O prazo de garantia será de 1 ano, contados da data de recebimento dos produtos.
O presente contrato entrará em vigor a partir da data da assinatura do contrato por período
de 1 (um) ano, para o cumprimento da garantia exigida na cláusula específica.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMANETO E DA FISCALIZAÇÃO:
A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato da
Câmara Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, o senhor Gustavo Tramonte,
Assistente Técnico Legislativo, que fica especialmente designado para esse fim
em conformidade com o estabelecido no artigo 67 da Lei 8.666/1993, doravante
denominado simplesmente de gestor deste contrato a quem competirá, entre outras
atribuições: Atestar o recebimento do objeto contratual e se os bens adquiridos
estão em conformidade com o edital, no que se refere, à qualidade, especificação e
eventuais defeitos;
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL:
O objeto deste contrato será recebido:
a- Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos produtos com especificações contratadas, que será feita pelo gestor deste
contrato em parceria com o Assistente Técnico Legislativo da Câmara Municipal;
b- Definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a entrega, mediante
verificação e certificação pelo gestor do contrato e do auxiliar de informática dando conta da
conformidade dos produtos com as especificações contratadas, que atestarão a qualidade,
quantidade, especificação e demais características dos produtos e a conformidade dos
mesmos com o edital;
c- Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os bens foram entregues, em
desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificidade ou incompletos, após a
notificação por escrito à CONTRATADA, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação;
d- Nos casos de desconformidade, a CONTRATADA deverá sanar as irregularidades dentro do
prazo que for estabelecido ou apresentar recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do
recebimento da notificação, cabendo a CPL a solução definitiva da questão;
e- Não será aceita a entrega de bens cujo fornecimento não tenha sido autorizado ou que,
por qualquer motivo, não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas neste
contrato;
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL DA ENTREGA:
Os equipamentos deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal, com
endereço à Praça Martinico Prado nº 1646 nesta cidade e Comarca de Morro Agudo,
Estado de São Paulo no horário de expediente das 8 às 17 horas.
CLÁSULA SEXTA - DOS VALORES, CONDIÇÕES E REAJUSTES:
O pagamento terá início após a entrega e verificação total dos produtos, sendo q u e
o
v a l o r g l o b a l d o p r e s e n t e c o n t r a t o i m p o r t a e m R$ (___________) onde será
pago da seguinte forma:
Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à
Contratada e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a
correção, sem quaisquer ônus adicionais a Contratante.
O reequilíbrio econômico-financeiro será executado a qualquer tempo desde que
comprovado mediante documentação fiscal a época da emissão do contrato e atual,
mediante também demonstração em planilhas.
CLÁSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas decorrentes da contratação do objeto aqui licitado correrão por conta das
Unidades Orçamentárias, conforme Declaração de Disponibilidade de Recursos apresentado
pelo Setor Contábil.
7.1 - O presente contrato onerará recursos da seguinte dotação orçamentária:
01 – Poder Legislativo
01.01 – Câmara Municipal de Morro Agudo
Projeto/Atividade – 1051 Reforma, Ampliação do Prédio da Câmara Municipal
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
Subelemento Econômico: 4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado pelo setor de Contabilidade/Tesouraria em 10 (dez) dias úteis,
contados dos recebimentos das notas fiscais dos produtos, à vista dos respectivos atestados
de recebimentos.
O pagamento será efetuado mediante ordem de crédito na conta bancária da Contratada
em 10 (dez) dias, contados dos recebimentos das notas fiscais/faturas relativas aos produtos
oferecidos pela Contratada.
CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES:
As hipóteses de rescisão são no que couber as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/93.
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Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e
força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive
cumulativamente:
a) Advertência por escrito.
b) Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (dois) anos.
Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa
diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato enquanto perdurar o
descumprimento.
A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes
ensejará a aplicação de multa à parte culpada no montante correspondente a
10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo de indenização por perdas e
danos.
A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de
caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los
posteriormente.
As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE
poderão ser compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por
vencer, deduzido da garantia de execução contratual, caso tenha sido prestada, ou
poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso.
As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades
constatadas.
O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de
considerar rescindido de pleno direito o CONTRATO, independentemente de prévia
interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a CONTRATADA, ainda, pelas
penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos
serviços.
Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de
resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização, a qualquer título:
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, sem a prévia
autorização escrita do CONTRATANTE.
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO.
c) Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na
aplicação de multa.
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA,
ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial;
Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do item 7.8, exceto previsto na letra "d", a
CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista na Cláusula 7.4,
cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes.
Se ocorrer a hipótese da resolução por parte do CONTRATANTE, caberá à
CONTRATADA o direito ao recebimento das faturas correspondentes aos objetos
recebidos e aceitos.
É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto deste contrato.
e) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, no prazo de até 05
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, que
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2.002.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato,
os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do seu total, de acordo com o § 1, artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
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A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se
reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que
ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
É de exclusiva competência e responsabilidade da CONTRATADA a admissão e registro
dos empregados e técnicos necessários ao desempenho dos serviços contratados,
correndo por sua conta todos os encargos sociais, seguros, uniformes, veículos,
equipamentos de proteção individuais e coletivos, e demais exigências cabíveis das leis
trabalhistas e previdenciárias e de segurança do trabalho, enfim, todos os custos
provenientes da execução do objeto do contrato a ser celebrado, inclusive execução de
exame médico admissional periódico e demissional, não tendo os mesmos,vínculo
empregatício algum com a Câmara Municipal de Morro Agudo.
A contratada deverá cumprir, rigorosamente, todas as disposições legais referentes
à todos os materiais necessários a segurança do pessoal que for entregar os produtos.
É de inteira responsabilidade da contratada todo e qualquer tipo de acidente que
envolva veículos, pessoas, inclusive vítimas fatais, onde a mesma poderá responder
civil e criminalmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos e situações
omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitado as disposições da Lei 8666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GESTOR: Fica designado gestor do contrato o
Assistent Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Morro Agudo, o Sr. Gustavo
Tramonte e/ou seu substituto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1 - Fica ajustado, ainda, que:
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) o Edital de Licitação e anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
14.2 - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº.
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
14.3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Morro Agudo Estado de São Paulo.
– A gestão do presente contrato ficará a cargo do Sr. Gustavo Tramonte, Portador
do CPF nº 156.174.668-10, ocupante do cargo de Assistente Técnico Legislativo.
O presente contrato fica vinculado ao Processo Administrativo nº 13/2022, Pregão
Presencial n° 1/2022 e à proposta apresentada pela contratada.
E por estarem assim, justos e acertados entre si, os participes assinam o presente
instrumento contratual, em 04 (quatro) vias de igual e inteiro teor, na presença de 02
(duas) testemunhas, abaixo identificadas para que produza todos os efeitos previstos em
lei.
Câmara Municipal de Morro Agudo/SP,
de
de
2022.
___________________________________________________________________

TESTEMUNHAS:
Nome

CONTRATANTE
___________________________________ ______________
CONTRATADA
Assinatura

RG nº

CPF

Nome

Assinatura

RG nº

CPF
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ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 1/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
INSTRUÇÕES Nº 2/2016 (TC-A-011476/026/16)
CONTRATANTE
CONTRATADO
CONTRATO Nº

OBJETO: AQUISIC

, SENDO 6
COMPUTADORES DESKTOPS COM MONITOR, 1 NOTEBOOK, 1 SERVIDOR
DESKTOP, 3 IMPRESSORAS, 6 NOBREAKS, 6 TECLADOS E 6 MOUSES OPTICOS.
ADVOGADO
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de
14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA:
_________________________________________________
CONTRATANTE:
Nome e Cargo
E-mail institucional
E-mail pessoal
Assinatura
CONTRATADA:
Nome e Cargo
E-mail institucional
E-mail pessoal
Assinatura

