
 
 

 

Rod. ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, 
Lajeado - RS CEP: 95.905-070     

Página | 1  
 

 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
 
 

 
O CONSISA, torna público a retificação de edital de registros de preços, quanto ao item 9.4.3.2 que foi 
excluído. Permanece a mesma data e horário para abertura. Demais informações devem ser solicitadas 
por escrito ou por e-mail ao CONSISA (e-mail: compras@consisavrt.com.br) ou junto ao site 
www.portaldecompraspublicas.com.br e ou www.consisavrt.com.br 

 
 

 
 

 
 
 

MARCOS JOSE SCORSATTO 
Presidente do CONSISA  
Prefeito de Itapuca, RS 

 
  

mailto:ciscai@hotmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.consisa/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº09/2022 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°03/2022 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI – CONSISA, torna público que 
realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA visando o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo 
indicado para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta licitação, nas condições previstas neste Edital e seus 
anexos, nos termos da Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 10.024/19, da 
Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução nº026/2014, de 26 de dezembro de 2014, 
Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, ainda, de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
ORÇAMENTO SIGILOSO 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até às 13h30min do dia 04.03.2022 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  
Até às 14h do dia 04.03.2022 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
1 DO OBJETO 
1.1. A presente licitação visa a seleção de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas 
de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de microcomputadores e 
correlatos, aplicados ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da 
Federação consorciados ou referendados ao CONSISA, na condição de Órgão participante desta licitação 
de acordo com os quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
1.2. O CONSISA é Órgão gerenciador responsável pela condução do Conjunto de procedimentos para 
registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.  
1.3. Os municípios associados ao CONSISA não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação ou 
tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições. 
1.4. Fazem parte do Presente Processo Licitatório os seguintes Municípios, integrantes do CONSISA, ou que 
venham a integrar, na validade do registro de preços: Anta Gorda; Arroio do Meio; Arvorezinha; Bom Retiro 
do Sul; Boqueirão do Leão; Canudos do Vale; Capitão; Colinas; Coqueiro Baixo; Cruzeiro do Sul; Dois 
Lajeados; Doutor Ricardo; Encantado; Estrela; Fazenda Vilanova; Forquetinha; Ilópolis; Imigrante; Itapuca; 
Lajeado; Marques de Souza; Muçum; Nova Bréscia; Paverama; Poço das Antas; Pouso Novo; Progresso; 
Putinga; Relvado; Roca Sales; Santa Clara do Sul; São José do Herval; São Valentim do Sul; Sério; Teutônia; 
Travesseiro; União da Serra; Vespasiano Correa; Westfália.. (E OU MUNICÍPIOS OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE 
VENHAM A ADERIR, NOS TERMOS DA LEI DE LICITAÇÕES E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS). 
1.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador.  
1.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada ITEM registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador. 
 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO:  
2.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 
04/03/2022, com início às 14 horas, horário de Brasília/DF.   

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo com as 
necessidades surgidas no andamento da sessão. 
2.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site indicado 
na subcondição 2.1, até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
2.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar desta licitação, as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação 
que atenderem todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à documentação, e 
estiverem devidamente credenciadas no Portal de Compras Públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  
3.2 Será vedada a participação de:  
a) Empresas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto da licitação; 
b) Empresas impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública direta ou 
indireta;  
c) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer Autoridade Competente para tanto;  
d) Empresas sob processo de falência e concordata;  
e) Empresas que tenham servidor ou dirigente da secretaria requisitante, enquadrado no inciso III do art. 
9º da Lei Federal nº 8.666/93;  
f) Empresas consorciadas.  
3.3 A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas neste Edital e 
seus Anexos.  
 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
4.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro em 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 
4.1.1 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data de recebimento do pedido. 
4.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
4.2 As impugnações aos termos do Edital do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de 
Compras Públicas. O horário limite para recebimento das impugnações é às 17 horas da data especificada 
no sistema, considerando o horário de expediente desta Administração. 
4.2.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
4.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, somente será definida e publicada nova data para a 
realização do certame quando a impugnação afetar a formulação das propostas. 
4.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 
forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
4.3.1 Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso. 
4.3.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 
licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
4.4 O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá o 
prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, 
através do Portal de Compras Públicas. 
4.5 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 
03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente. 
4.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
na decadência do direito desse direito, e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 
4.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.8 Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como aqueles 
encaminhados por meios que não o Portal de Compras Públicas. 
4.9 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, 
aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.10 O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados 
no Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa do certame. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
5.1 Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos por 
um Conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de 
lances dos licitantes, com plena visibilidade para o(a) Pregoeiro(a) e total transparência dos resultados para 
a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores - Internet.  
5.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e do Portal de Compras Públicas, empreso 
FORNECEDOR para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.  
5.3 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do certame deverão dispor de um 
cadastro prévio junto ao Portal de Compras Públicas.  
5.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
5.3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico.  
5.3.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao Município, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.4 Como requisito para a participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências previstas no Edital e seus Anexos.  
5.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Edital e na legislação vigente.  
5.5 O licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para cadastrar proposta e/ou dar um lance no 
evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, nos valores 
e condições da referida proposta/lance, e caso essa proposta/lance seja a classificada, será reputado 
perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.  
5.6 O licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante a 
sessão pública.  
5.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.8 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da elaboração e 
apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante. 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR TOTAL DO ITEM”, 
conforme exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período de 
17.02.2022 a 04.03.2022, até as13h30min (horário de Brasília). 
6.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e a proposta, contendo os preços unitário 
e total do(s) ITEM(s) oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
6.2.1. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados 
para avaliação do Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de 
lances. 
6.2.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser enviados em formulário específico, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico e deverão estar, obrigatoriamente no formato PDF. 
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6.2.3. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante 
a sessão eletrônica. 
6.2.4. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando 
responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.2.5. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista 
neste Edital e seus anexos.  
6.2.6. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitário e total relativamente a cada qual dos ITENS 
ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os 
ITENS licitados.  
6.2.6.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo duas 
casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, tributos, 
relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.  
6.2.6.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto 
ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.   
6.3. A licitante melhor classificada deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal de 
Compras Públicas, a proposta de preços, no formato PDF, em papel timbrado da empresa, contendo os 
dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato), 
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa, 
nos termos do item 8.22. Deverá conter ainda:  
6.3.1. Descrição completa e detalhada de todos os itens do ITEM classificado, especificando a marca, o 
modelo (se houver) e fabricante; 
6.3.2. Especificação do preço unitário e total dos itens do ITEM classificado, expresso em reais, com, no 
máximo, 02 (duas) casas decimais; 
6.3.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de 
sua apresentação; 
6.3.4. Prazo de entrega dos materiais; 
6.3.5. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, 
(nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial) e 
telefone; 
6.4. Poderá ser admitido pelo(a) Pregoeiro(a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o 
interesse público e da administração.   
 
7. DO INÍCIO DA SESSÃO 
7.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário previstos 
neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Federal nº 10.024/19, com a divulgação da melhor 
proposta de preços recebida, que deverá estar em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
7.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis 
na internet. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 
8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
8.1.1. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o VALOR TOTAL DO ITEM, observando o 
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
8.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
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8.3. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. 
8.4. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
8.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5,00 (cinco reais), que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 
8.6. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e fechado, conforme art. 32 do 
Decreto Federal 10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
8.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (Quinze) minutos. 
8.8. Encerrado o prazo do item 8.7, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 
transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
8.8.1. Encerrado o prazo que trata o item 8.8, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta 
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores de até 10% (dez) superiores àquela possam ofertar 
um lance final e fechado em até 05(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.8.2. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 8.8.1, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer 
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 
8.8.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 8.8.2 e 8.8.3, haverá o 
reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.9. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 8.8.1, 8.8.2 e 8.8.3, o sistema ordenará os lances em 
ordem crescente de vantajosidade. 
8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, na fase aberta, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação. 
8.15. Encerrada a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos 
art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 
da Lei Federal nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
8.16. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 
2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.16.1. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela microempresa 
ou empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
8.17. Ocorrendo o empate ficto, na forma do sub anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, 
nova proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame.  
8.17.1. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresentar nova proposta inferior 
à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de 
pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.16.1, a apresentação de 
nova proposta no prazo previsto no subitem anterior. 
8.18. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do subitem 8.17, 
será declarado melhor classificado do ITEM o licitante detentor da proposta originariamente de menor 
valor. 
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8.19. O disposto nos subitens 8.16 a 8.18 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às empresas que 
deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no momento do envio 
de suas propostas pelo sistema. 
8.20. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
8.21.1. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na 
sessão pelo Pregoeiro. 
8.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.22. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de 
campo próprio no Portal de Compras Públicas, a proposta adequada ao último lance ofertado e, se 
necessário, os documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação 
do Pregoeiro no sistema. 
8.22.1. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar no formato PDF. 
8.23. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital. 
8.24. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
8.24.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a 
sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
8.25. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
8.26. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
8.27. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, justificadamente. 
8.28. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que poderão 
ser visualizados e impressos pelos interessados. 
 
9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
9.1 Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do licitante, e em plena 
validade na data de abertura do certame. 
9.1.1 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo 
com o número do CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 
nome da matriz. 
9.2 Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados, nem documentos com prazo de validade 
vencido.  
9.2.1 Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados 
da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e Atestado de Qualificação Técnica 
(quando este for solicitado).  
9.2.2 Os documentos expedidos pela internet estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através 
de consulta realizada pelo Pregoeiro.  
9.3 As declarações assim como a proposta de preços, deverão estar assinadas pelo sócio administrador do 
licitante ou por seu representante legal.  
9.3.1 Em caso de representante legal, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de 
procuração, com firma do outorgante reconhecida, em que conste o nome do licitante outorgante e de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de 
amplos poderes para a formulação de propostas, para dar lance(s) em licitação pública e para a prática 
dos demais atos inerentes ao certame.  
9.4 O licitante deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação:  



 
 

 

Rod. ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, 
Lajeado - RS CEP: 95.905-070     

Página | 8  
 

 
9.4.1 Habilitação Jurídica: 
a) Carteira de identidade dos sócios. 
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual. 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.  
Nota (01): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  
 
9.4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (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; compatível com o objeto do Edital; 
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas na 
lei 8.212, de 24.7.1991; 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
9.4.3 Documentos pertinentes à Qualificação Técnica: 
9.4.3.1 Apresentação de no mínimo, 01 (um) ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade 
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que 
comprove(m):   
a.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com 
o objeto desta licitação. 
a.2) o atestado de capacidade técnica deve ser emitido em papel timbrado do emitente e além disso 
conter: nome, cargo e telefone para contato do responsável pela emissão do atestado. 
Nota (02): Os atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a produtos prestados 
no âmbito de sua atividade econômica principal especificada no contrato social registrado na junta 
comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB. 
9.4.3.2. Possuir Certificação válida OHSAS 18001, para garantia de conformidade com as questões 
ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus funcionários e investimentos ambientais. 
9.4.3.3. A indicação do fabricante (marca) e do modelo do equipamento ofertado. O modelo indicado não 
pode ser genérico (nome do fabricante, descrição do equipamento etc.) e deve possibilitar a conferência 
das características do equipamento através dos canais de comercialização do fabricante no Brasil (sítio de 
internet, folder etc.); 
9.4.3.4. Comprovação, através do fabricante (não sendo aceita simples declaração), de que o modelo do 
equipamento ofertado está sendo produzido pelo fabricante (no Brasil ou no exterior) e comercializado 
normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil; 
9.4.3.5. Comprovação de que o fabricante do equipamento possui assistência técnica para o modelo 
ofertado. Essa comprovação deverá vir acompanhada de declaração do proponente, apresentando a(s) 
empresa(s) responsável(eis) pela Assistência Técnica no Brasil e disponibilizar, a relação de empresas de 
assistência técnica especializadas, e centros de atendimento técnico, autorizados pelo fabricante 
(comprovado por meio de documentação específica), contemplando nomes, endereços, CNPJ e telefones, 
que prestarão assistência técnica nos termos desta contratação; 
9.4.3.6. Declaração informando se a licitante é a fabricante, revendedora ou distribuidora autorizada do 
fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor autorizado pelo fabricante dos produtos. 
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9.4.3.7. Apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento ou documento oficial do 
fabricante, contendo todas as informações solicitadas neste descritivo. 
9.4.3.8. Declaração de que as estações de trabalhos A, B, C, D, E, F são compatíveis com o Sistema 
Operacional LINUX e WINDOWS. 
 
9.4.4 Qualificação Econômica - Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
9.5 Todos os documentos a serem assinados pela empresa devem ter assinatura eletrônica/digital da 
pessoa jurídica ou física (representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido por 
autoridade certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. 
 
10. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
10.1 Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação conforme modelo (ANEXO II);  
10.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme 
modelo (ANEXO III); 
10.3. Declaração, sob as penas da lei, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 
modelo no (Anexo IV) deste Edital; 
Nota (03): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser 
acompanhadas de Procuração, que conceda poderes ao signatário. 
Nota (04): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante. 
 
11. DO JULGAMENTO 
11.1 Após análise da proposta e da documentação, o(a) Pregoeiro(a) anunciará o(s) licitante(s) vencedor(es). 
11.2 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora não 
atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de classificação, a proposta ou 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Aprovação das amostras, apresentado em até 05 (cinco) dias úteis após o registro em ata do processo 
licitatório da empresa vencedora da proposta, em local a ser determinado pelo Consórcio demandante, 
onde serão demonstrados os equipamentos propostos. 
12.2 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es). 
12.3 A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da homologação 
pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br . 
 
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP  
13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar, a Ata de Registro de Preços – ARP (ANEXO VI), cujo prazo 
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  
13.2 O prazo estabelecido no subitem 13.1 para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  
13.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 
ITENS constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) ITEM(s), 
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  
13.4 O CONSISA realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata de Registro de Preços -ARP. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
14.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado; e  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
14.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, será 
formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
14.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
15.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros meios 
expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, assegurada 
preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO/GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
16.2. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão 
Participante.  
16.1.1. Para receber o pagamento, o FORNECEDOR deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
16.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota fiscal 
ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
16.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
16.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
16.1.4. O Município Associado dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e 
atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à FORNECEDOR.  
16.1.4.1 O prazo previsto no item 16.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 
apresentada pelo FORNECEDOR.  
16.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) 
de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter regularizados e dentro 
dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
16.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas na 
lei 8.212, de 24.7.1991; 
16.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
16.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
16.2. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
16.2.1. Prazo de entrega dos bens é de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato; 
16.2.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e/ou na proposta; 
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16.2.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e/ou na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a 
contar da notificação do FORNECEDOR, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 
16.2.4. Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 
16.2.5. Cada equipamento deve vir acompanhado de todos os drivers de controle necessários ao perfeito 
funcionamento do sistema operacional. Caso o FORNECEDOR ou o fabricante do equipamento 
mantenha sítio na Internet com todos os drivers atualizados, o FORNECEDOR não os precisa entregar em 
mídias físicas; 
16.2.6. Para cada equipamento, deverá ser entregue um conjunto completo de cabos e acessórios, visando 
o funcionamento perfeito de todas as funcionalidades exigidas; 
16.2.7. O transporte dos equipamentos até os locais especificados, no dia da entrega, deverá ser realizado 
pelo FORNECEDOR (inclusive os procedimentos de seguro, embalagem e transporte até o local 
especificado dentro do depósito); 
16.2.8. O FORNECEDOR deverá realizar os procedimentos de transbordo, descarga e armazenamento dos 
equipamentos (com as embalagens originais) no local indicado para a entrega; 
16.2.9. A MUNICÍPIO ASSOCIADO não fornecerá equipamentos ou mão-de-obra para auxiliar na descarga, 
designando apenas um funcionário para acompanhar e fiscalizar os procedimentos realizados pelo 
FORNECEDOR; 
16.2.10. A verificação quanto ao estado dos equipamentos após o transporte será de exclusiva 
responsabilidade do FORNECEDOR, sendo que quaisquer danos ocorridos no transporte dos 
equipamentos e observados a qualquer tempo deverão ser reparados, sem qualquer ônus ou 
solidariedade por parte da MUNICÍPIO ASSOCIADO. 
16.2.11. Nos locais de entrega, servidor competente fará o recebimento provisório dos equipamentos, 
limitando-se a verificar o conteúdo do(s) volume(s) com o discriminado na Nota Fiscal de simples remessa; 
16.2.12. Para o recebimento definitivo dos equipamentos, além da verificação técnica dos itens do edital, a 
MUNICÍPIO ASSOCIADO fará uma análise detalhada da procedência dos equipamentos, considerando os 
seguintes procedimentos: 
16.2.13. Verificação da origem dos equipamentos, no caso de importação: A MUNICÍPIO ASSOCIADO 
analisará se os equipamentos foram legalmente introduzidos no Brasil. A empresa deverá entregar cópia 
dos documentos de importação junto à Receita Federal, devidamente legalizados; 
16.2.14. Verificação da origem dos equipamentos, junto ao fabricante: A MUNICÍPIO ASSOCIADO analisará 
se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pelo FORNECEDOR por meio do fabricante ou de um 
dos seus distribuidores autorizados. 
16.2.15. Verificação física dos equipamentos. 
16.2.15.1.A MUNICÍPIO ASSOCIADO verificará se os equipamentos fornecidos, bem como seus 
componentes e acessórios são novos sem qualquer sinal de uso ou desgaste. 
16.2.15.2. A MUNICÍPIO ASSOCIADO recusará os equipamentos caso os requisitos estabelecidos não sejam 
atendidos; 
16.2.15.3. Para a verificação técnica dos itens do termo de referência, a MUNICÍPIO ASSOCIADO fará uma 
análise física e lógica do equipamento. Nesta fase, caso a análise física e lógica não comprove o item 
solicitado em edital o FORNECEDOR será convocada para comprovar o item solicitado através de seu 
corpo técnico; 
16.2.15.4. Em caso de não conformidade, a MUNICÍPIO ASSOCIADO discriminará, mediante termos 
circunstanciados, em duas vias, as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação 
dos fatos FORNECEDOR; 
16.2.15.5. O FORNECEDOR deverá sanar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período 
mediante autorização da MUNICÍPIO ASSOCIADO, as irregularidades apontadas nos recebimentos 
provisórios e definitivo, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o 
pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis; 
16.2.15.6.Pagamento só se dará mediante a emissão do termo de recebimento definitivo e autorização de 
faturamento; 
16.2.15.7. Recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR pelo 
perfeito desempenho dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização dos equipamentos durante o prazo de garantia constante da proposta. 
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16.3. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
16.3.1. Os equipamentos propostos deverão possuir garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses, 
para todo o equipamento, todos os acessórios, cabos e quaisquer itens que o acompanhe; 
Esta garantia deverá ser comprovada na Proposta, através de declaração do fabricante para este Edital; 
16.3.2. A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local e, após o diagnóstico, para reposição de 
peças e mão de obra, das 8 às 18 horas em dias úteis; 
16.3.3. O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas 
a prestar o serviço de garantia.  
16.3.4. A declaração deve estar inclusa na proposta técnica; 
16.3.5. O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito para suporte técnico 
e abertura de chamados de garantia, em regime de 8 às 18 horas em dias úteis; 
16.3.6. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download 
no web site do fabricante do equipamento; 
16.3.7. O atendimento aos chamados deve seguir um procedimento padrão, com o objetivo de realizar o 
diagnóstico do defeito e/ou orientar a solução do problema por telefone. 
16.3.8. A manutenção deverá ser realizada, preferencialmente, nas dependências da MUNICÍPIO 
ASSOCIADO. Havendo necessidade de remoção do equipamento, as despesas de transporte, seguros e 
embalagens serão de inteira responsabilidade do FORNECEDOR; 
16.3.9. No caso de retirada de qualquer equipamento, o FORNECEDOR deverá assinar termo de retirada 
se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto ele estiver em 
suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; 
16.3.10. Somente os técnicos do FORNECEDOR, ou pessoas a quem ela autorizar por escrito, poderá 
executar os serviços de manutenção; 
16.3.11. Os técnicos, ou pessoas autorizadas pelo FORNECEDOR, deverão apresentar, no ato do 
atendimento, credenciamento (crachá da empresa) e documento de identidade pessoal (RG), para 
efetuarem qualquer serviço nas dependências da MUNICÍPIO ASSOCIADO; 
16.3.12. Após cada atendimento técnico, a empresa deverá emitir, no ato, relatório técnico onde deverão 
constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número, dados gerais e situação do chamado, nome e 
assinatura do técnico responsável, data, horário de início e término do atendimento, descrição e número 
de série/patrimônio do equipamento, descrição do problema relatado pela MUNICÍPIO ASSOCIADO e o 
realmente encontrado, com a indicação clara da troca ou não de peças e componentes substituídos, 
solução e local para atesto de funcionário da MUNICÍPIO ASSOCIADO; 
16.3.13. Uma cópia do relatório deverá ser entregue ao funcionário/servidor da MUNICÍPIO ASSOCIADO; 
16.3.14. O FORNECEDOR compromete-se a manter registros escritos dos referidos chamados constando 
nome do técnico e uma descrição resumida do problema; 
16.3.15. O atendimento deve observar os prazos estabelecidos, contados a partir da data e hora da abertura 
do chamado pela MUNICÍPIO ASSOCIADO, sendo a contagem interrompida durante os finais de semana 
e feriados. O descumprimento ao prazo citado sujeitará o FORNECEDOR a penalidade de multa; 
16.3.16. O término do reparo com a solução do problema não poderá ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, inclusive quando ele implicar troca de peças ou componentes; 
16.3.17. O FORNECEDOR deverá fornecer, ou disponibilizar em website, durante o período de garantia, 
atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e patches) dos softwares e drivers solicitados, sem 
quaisquer ônus para a MUNICÍPIO ASSOCIADO. 
 
17. DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
17.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº08/2022. 
17.2. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando 
da emissão das Notas de Empenho. 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
19. DOS REAJUSTES 
19.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
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20.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser designado, 
cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas 
Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não 
atenderem ao especificado. 
20.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com o FORNECEDOR, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
20.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo máximo 
de 03 (três) dias após a notificação. 
 
21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
21.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da 
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação (antes 
da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que comprove 
o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, 
que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
e) Comprovar a necessidade de reequilíbrio a partir do custo base da época da licitação. 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES  
22.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
22.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
22.1.2. Dar ao FORNECEDOR as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
22.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitado os direitos do contratado;  
22.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93;  
22.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
22.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
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22.2 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
22.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, fiscais, 
previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
22.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas as 
consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou MUNICÍPIO ASSOCIADO no que se refere ao atendimento 
do objeto.  
22.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
22.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto da Ata de acordo com as especificações e critérios 
estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  
a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas nesta 
Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da MUNICÍPIO ASSOCIADO, pessoalmente ou mediante 
telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, 
bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
c) É de responsabilidade do FORNECEDOR indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à MUNICÍPIO ASSOCIADO 
ou a terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
 
23. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
23.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
24.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 
10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas 
seguintes situações:  
24.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
24.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
24.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, 
a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
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II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados e ter 
cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
24.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório e 
a ampla defesa. 
24.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail. 
24.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido à 
Autoridade Competente para decisão. 
 
25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
25.1. Fica assegurado ao CONSISA, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente 
Licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, suficiente 
para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
25.2 A anulação do Pregão induz à do contrato. 
25.3 A autoridade competente poderá ainda, anular a presente Licitação por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
26. DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
26.1. As partes reconhecem que no exercício das atividades contratadas poderão ter acesso, voluntária ou 
involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da outra, de seus clientes/usuários e/ou 
de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis, assim considerados nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados – LGPD). 
26.2. Em razão disso, as partes comprometem-se a manter, no desempenho das atividades contratadas, o 
mais absoluto sigilo sobre tais dados, abstendo-se de copiar, reproduzir, fotografar, filmar, vender, ceder, 
licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma divulgar ou dispor de tais dados a terceiros, tampouco 
de utilizá-los para quaisquer outros fins que não sejam aqueles atinentes ao objeto do contrato. Em outras 
palavras, os referidos dados podem ser utilizados apenas para as finalidades do objeto do contrato e desde 
que preservado o sigilo sobre eles. 
26.3. Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra em absoluta 
observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), 
com respeito ao sigilo, bem como com a identificação e notificação de eventuais vazamentos ocorridos. 
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26.4. A violação de tais obrigações poderá ocasionar a responsabilização da parte infratora pelas 
consequências da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD), sem o prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.  
26.5. O dever de manter em sigilo os dados a que teve acesso se estende por prazo indeterminado mesmo 
após a extinção do contrato, independentemente do motivo da extinção.  
26.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou omissão de 
responsabilidade da outra. 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
27.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como 
todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias 
ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do 
objeto desta licitação. 
26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
27.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas. 
27.4. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
27.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
27.6. A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, IR e 
ISS. 
27.7. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Rodovia RS 332, KM 21, nos 
dias úteis, no horário das 014h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os referidos documentos, 
também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico www.consisavrt.com.br. e 
www.portaldecompraspublicas.com.br . 
27.8. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se 
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5º da Lei 
Federal n° 8.666, de 1993. 
27.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com base nas disposições da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
27.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado - RS, com renúncia dos demais por mais privilegiado 
que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser 
celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas. 
27.11. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone (51) 
3710-2706 e e-mail: compras@consisavrt.com.br ou nos endereços eletrônicos www.consisavrt.com.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. As licitantes que tiverem eventuais dúvidas na interpretação dos 
termos deste Edital serão atendidas durante o expediente do CONSISA. A licitante interessada poderá 
adquirir cópia do presente Edital junto ao CONSISA. 
27.12. Integram este Edital os seguintes ANEXOS: 
- Anexo I  – Termo de Referência; 
- Anexo II  – Modelo de Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação; 
- Anexo III  – Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
- Anexo IV  – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo V  – Modelo de Proposta Financeira. 
- Anexo VI  – Minuta da ata de registro de preços. 
 
Lajeado (RS), 25 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:compras@consisavrt.com.br
http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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MARCOS JOSE SCORSATTO 
Presidente do CONSISA 

Prefeito de Itapuca/RS 
 
 
 
 
 

 
 
Este Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 03/2022 foi revisado em 14.02.2022 e está de acordo com a 
legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica. Segue 
Minuta de Contrato. Publique-se. 

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CARLOS RAFAEL MALLMANN OAB 69.179  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETIVO  
1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar fornecimento parcelado de 
microcomputadores e correlatos, aplicados ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou 
entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao CONSISA, na condição de Órgão 
participante. 
 
1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇOS, resultantes 
das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de 
microcomputadores e correlatos, aplicados ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou 
entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao CONSISA, na condição de Órgão 
participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1 A presente contratação se faz necessária a fim de propiciar condições adequadas para atender as 
necessidades escolares, garantindo um bom atendimento aos alunos das escolas.  
 
3. DESCRIÇÃO DOS ITENS  
3.1 Itens e quantidades 
N° Nome Quantidade 

1 105085 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO A - UNIDADE 1.000 

2 105086 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO B - UNIDADE 1.000 

3 105087 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO C - UNIDADE 1.000 

4 105088 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO D - UNIDADE 1.000 

5 105089 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO E - UNIDADE 1.000 

6 105090 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO F - UNIDADE 1.000 

7 105096 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - UNIDADE 1.000 

8 105092 - LAPTOP CELERON SEXTA GERACAO 4GB 28SSD WIN PRO - UNIDADE 1.000 

9 105091 - MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK - UNIDADE 5.000 

10 
105093 - NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA ALUNO CROMEBOOK COM CHROME OS 
4GB ATE 2.6 GHZ - UNIDADE 

10.000 

11 
105094 - NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA ALUNO CROMEBOOK COM CHROME OS 
4GB ATE 2.8 GHZ - UNIDADE 

10.000 

12 105095 - TABLET - UNIDADE 10.000 
 
3.2 Especificação dos itens: 
3.2.1. ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO “A”  
PROCESSADOR 
Deve possuir no mínimo 04 (Quatro) núcleos físicos de CPU, clock de no mínimo 1.5GHz, e suportar “turbo” 
de no mínimo 2.3 GHz; 
Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits; 
Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 35W; 
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 
MEMORIA RAM 
Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR3-1600 MHz; 
Deve possuir capacidade instalada de 04 (quatro) gigabytes; 
Deve permitir expansão de memória até 16GB ou superior. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PLACA-MÃE. 
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo 
aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 
Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: SSE, SSE2, SSE3; 
Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe: 
Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme 
especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 

● Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou M.2; 
● Deverá suportar conexão interna para discos SSD com interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores, integrados a placa mãe: 
● Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 
● Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização 

de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, 
CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

● Deve possuir 1 (uma) interface wireless (a/b/g/n); 
● Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou 

VGA.  
BIOS 

● Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
● Deve permitir ativar e desativar portas USB; 
● Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações de placa mãe, CPU, memória e 

ajustes de data / hora; 
● Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros 

se houver; 
● Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

DISCO RÍGIDO 
● Deve possuir HDD 2.5 polegadas com capacidade mínima de 500Gigabytes; 
● Deve possuir interface Serial SATA III 6Gb/s; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 
● Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 
● Deve permitir o uso compartilhado da memória principal gerenciada dinamicamente ou possuir 

memoria dedicada de no mínimo 1 gigabyte; 
● Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência mínima 

de 350MHz; 
● A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 4.0 (ou superior). 

AUDIO 
● Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 

GABINETE 
● Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 
● Deve possuir acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
● O gabinete devera possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não 

exigidos) sem necessidade de adaptações; 
● Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, 

minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 
● Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom 

cinza ou prata. 
● Permitir fixação padrão VESA de 75mm e 100mm. Acompanhar kit para fixação. 
● Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas 

funcionalidades em conector único tipo “combo”. 
● Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 
● Deve possuir fonte de alimentação externa e potência máxima de até 90 Watts, sendo suficiente 

para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de 
acordo com as Especificações elétricas deles. 

● Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga máxima. 



 
 

 

Rod. ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, 
Lajeado - RS CEP: 95.905-070     

Página | 20  
 

● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 

14136. 
MONITOR DE VÍDEO 

● O Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime 
OEM; 

● Deve possuir tela de LED com tecnologia TFT ou IPS e dimensões mínimas de 18.5 Polegadas; 
● Deve possuir resolução de 1366 x 768 a uma frequência horizontal de 60Hz; 
● Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI e 1 (um) 

conector VGA ou DP; 
● Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical; 
● Deve possuir Energy Star; 
● Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e 

economia de energia elétrica; 
● Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento e conexão 

com o Microcomputador sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 
● Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do monitor; 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir furação para fixação padrão VESA de 75mm ou 100mm. 

TECLADO 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de 

disposição de teclas ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu 
do Windows; 

● Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 
● Deve possuir regulagem de altura; 
● Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado 

ou mensagem específica na tela do computador; 
● Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 
● Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 
● Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
● Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na 

mesma para scroll automático; 
SOFTWARE 

● Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows Professional 10 e/ou superior de 64 
bits; 

● Deverá possuir licenças originais; 
 
3.2.2. ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO “B”  
PROCESSADOR 
Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute cores), clock de no mínimo 3.3GHz, seja via 
frequência turbo ou não; 
Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits; 
Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou superior; 
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 
MEMORIA RAM 
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Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2133 MHz; 
Deve possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes; 
Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 
PLACA MÃE 
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo 
aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 
Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: SSE, SSE2, SSE3; 
Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe: 

● Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme 
especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 

● Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou M.2; 
● Deverá suportar conexão interna para discos SSD com interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores, integrados a placa mãe: 
● Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 
● Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização 

de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, 
CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

● Deve possuir 1 (uma) interface wireless(a/b/g/n); 
● Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou 

VGA.  
BIOS 

● Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
● Deve permitir ativar e desativar portas USB; 
● Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações de placa mãe, CPU, memória e 

ajustes de data / hora; 
● Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros 

se houver; 
● Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

DISCOS RÍGIDOS 
● Deve possuir SSDs com capacidade mínima de 240 GB; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 
● Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 
● Deve permitir o uso compartilhado da memória principal gerenciada dinamicamente; 
● Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência mínima 

de 350MHz; 
● A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 4.0 (ou superior). 
● Suportar resoluções em padrão 4K. 

ÁUDIO 
● Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 

GABINETE 
● Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 
● Deve possuir acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
● O gabinete devera possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não 

exigidos) sem necessidade de adaptações; 
● Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, 

minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 
● Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom 

cinza ou prata. 
● Permitir fixação padrão VESA de 75mm e 100mm. Acompanhar kit para fixação. 
● Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas 

funcionalidades em conector único tipo “combo”. 
● Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 
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● Deve possuir potência máxima de 90 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os 
componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas deles. 

● Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga máxima. 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 

14136. 
MONITOR DE VÍDEO 

● O Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime 
OEM; 

● Deve possuir tela 100% plana de LED com tecnologia IPS e dimensões mínimas de 21 Polegadas; 
● Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60Hz; 
● Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI mais 1 (um) 

conector VGA ou DP; 
● Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, 

tamanho horizontal e vertical; 
● Deve possuir tempo de resposta máximo de 8ms; 
● Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1; 
● Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e 

economia de energia elétrica; 
● Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento e conexão 

com o Microcomputador sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 
● Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do monitor; 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir furação para fixação padrão VESA de 75mm ou 100mm. 

TECLADO 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de 

disposição de teclas ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu 
do Windows; 

● Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 
● Deve possuir regulagem de altura; 
● Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado 

ou mensagem específica na tela do computador; 
● Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 
● Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 
● Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
● Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na 

mesma para scroll automático; 
SOFTWARE 

● MICROSOFT WINDOWS Professional 10 e/ou superior de 64 bits, pré-instalado; 
 
3.2.3. ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO “C”  
PROCESSADOR 
Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute cores), clock de no mínimo 3.3GHz, seja via 
frequência turbo ou não; 
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Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits; 
Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou superior; 
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 
 
MEMORIA RAM 
Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2133 MHz; 
Deve possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes; 
Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 
PLACA MÃE 
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo 
aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 
Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: SSE, SSE2, SSE3; 
Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe: 

● Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme 
especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 

● Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou M.2; 
● Deverá suportar conexão interna para discos SSD com interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores, integrados a placa mãe: 
● Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 
● Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização 

de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, 
CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

● Deve possuir 1 (uma) interface wireless (a/b/g/n); 
● Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou 

VGA.  
BIOS 

● Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
● Deve permitir ativar e desativar portas USB; 
● Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações de placa mãe, CPU, memória e 

ajustes de data / hora; 
● Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros 

se houver; 
● Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

DISCOS RÍGIDOS 
● Deve possuir SSDs com capacidade mínima de 240 GB; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 
● Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 
● Deve permitir o uso compartilhado da memória principal gerenciada dinamicamente; 
● Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência mínima 

de 350MHz; 
● A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 4.0 (ou superior). 
● Suportar resoluções em padrão 4K. 

 
ÁUDIO 

● Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 
GABINETE 

● Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 
● Deve possuir acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
● O gabinete devera possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não 

exigidos) sem necessidade de adaptações; 
● Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, 

minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 
● Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom 

cinza ou prata. 
● Permitir fixação padrão VESA de 75mm e 100mm. Acompanhar kit para fixação. 
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● Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas 
funcionalidades em conector único tipo “combo”. 

● Deve possuir Botão liga/desliga. 
FONTE 

● Deve possuir potência máxima de 90 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os 
componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas deles. 

● Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga máxima. 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 

14136. 
MONITOR DE VÍDEO 

● O Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime 
OEM; 

● Deve possuir tela 100% plana de LED com tecnologia IPS e dimensões mínimas de 21 Polegadas; 
● Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60Hz; 
● Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI mais 1 (um) 

conector VGA ou DP; 
● Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, 

tamanho horizontal e vertical; 
● Deve possuir tempo de resposta máximo de 8ms; 
● Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1; 
● Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e 

economia de energia elétrica; 
● Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento e conexão 

com o Microcomputador sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 
● Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do monitor; 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir furação para fixação padrão VESA de 75mm ou 100mm. 

TECLADO 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de 

disposição de teclas ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu 
do Windows; 

● Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 
● Deve possuir regulagem de altura; 
● Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado 

ou mensagem específica na tela do computador; 
● Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 
● Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 
● Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
● Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na 

mesma para scroll automático; 
SOFTWARE 

● MICROSOFT WINDOWS Professional 10 e/ou superior de 64 bits, pré-instalado; 
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● MICROSOFT OFFICE: O microcomputador deverá ser entregue com licença permanente, bem 
como com as mídias de instalação, do software permanente Microsoft Office Home & Business 
2019 PT-BR para uso com o sistema operacional fornecido no computador; A Suíte de aplicativos 
deverá conter: Word 2019; Excel 2019; PowerPoint 2019; Outlook 2019; OneNote 2019. 

● Os softwares deverão possuir licenças originais; 
 
3.2.4. ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO “D”  
PROCESSADOR 
Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute cores), clock de no mínimo 3.3GHz, seja via 
frequência turbo ou não; 
Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits; 
Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou superior; 
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 
MEMORIA RAM 
Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2133 MHz; 
Deve possuir capacidade instalada de 16 (dezesseis) gigabytes; 
Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 
PLACA MÃE 
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo 
aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 
Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: SSE, SSE2, SSE3; 
Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe: 

● Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme 
especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 

● Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou M.2; 
● Deverá suportar conexão interna para discos SSD com interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores, integrados a placa mãe: 
● Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 
● Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização 

de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, 
CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

● Deve possuir 1 (uma) interface wireless (a/b/g/n); 
● Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou 

VGA.  
BIOS 

● Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
● Deve permitir ativar e desativar portas USB; 
● Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações de placa mãe, CPU, memória e 

ajustes de data / hora; 
● Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros 

se houver; 
● Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

 
DISCOS RÍGIDOS 

● Deve possuir SSDs com capacidade mínima de 500 GB; 
● Deve possuir HD de capacidade mínima de 1TB 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)  
● Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos;  
● Deve permitir o uso compartilhado da memoria principal gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleraçãográfica e com frequência base 
mínima de 350MHz; 

● A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 4.0 (ou superior); 
● Suportar resoluções em padrão 4K. 

ÁUDIO  
● Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio.  
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GABINETE 
● Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 
● Deve possuir acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
● O gabinete devera possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não 

exigidos) sem necessidade de adaptações; 
● Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, 

minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 
● Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom 

cinza ou prata. 
● Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas 

funcionalidades em conector único tipo “combo”. 
● Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 
● Deve possuir fonte de alimentação externa e potência máxima de 90 Watts, sendo suficiente para 

alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de 
acordo com as Especificações elétricas deles; 

● Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga máxima; 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
● Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 

14136.  
MONITOR DE VÍDEO 

● O Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime 
OEM; 

● Deve possuir tela 100% plana de LED e dimensões mínimas de 23 Polegadas; 
● Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60Hz;  
● Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI e 01 (uma) com 

conector VGA ou DP (Display port); 
● Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, 

tamanho horizontal e vertical; 
● Deve possuir ajuste de altura auto Pivot; 
● Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1;  
● Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e 

economia de energia elétrica; 
● Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento e conexão 

com o Microcomputador sem a utilização de acessórios ou adaptadores;  
● Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do monitor; 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 
 

TECLADO 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de 

disposição de teclas ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu 
do Windows; 

● Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 
● Deve possuir regulagem de altura; 
● Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado 

ou mensagem específica na tela do computador; 
● Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado do micro; 
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● Deve ser Plug and Play. 
● Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 
● Deve possuir resolução de no mínimo1.200dpi; 
● Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
● Deve possuir no mínimo2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na 

mesma para scroll automático;  
SOFTWARE 

● Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior; 
● Deverá possuir licenças originais Microsoft 

 
3.2.5. ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO “E” 
PROCESSADOR 
Deve possuir no mínimo 04 (Quatro) núcleos físicos de CPU, clock de no mínimo 1.5GHz, e suportar “turbo” 
de no mínimo 2.3 GHz; 
Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits, com suporte para 32 
bits; 
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 
MEMORIA RAM 
Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2.133 MHz ou superior; 
Deve possuir capacidade instalada de 04 (quatro) gigabytes; 
Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 
PLACA MÃE. 
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo 
aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 
Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: SSE, SSE2, SSE3; 
Suporta Tecnologia TurboBoost; 
Tecnologia de memória DDR4 Dual Channel, 2 x slots DDR4 DIMM, Suporta DDR4 2666 / 2400 / 2133, 
Capacidade máxima de memória do sistema: 32GB; 
Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe: 

● Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme 
especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 

● Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou M.2; 
● Deverá suportar conexão interna para discos SSD com interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores, integrados a placa mãe: 
● Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 
● Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização 

de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, 
CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

● Deve possuir 01 (uma) interface wireless 802.11ac; 
● Deve possuir no mínimo de 3 (três) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI, 01 (uma) 

DisplayPort e 01 (uma) VGA.  
BIOS 

● Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
● Deve permitir ativar e desativar portas USB; 
● Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações de placa mãe, CPU, memória e 

ajustes de data / hora; 
● Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros 

se houver; 
● Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

DISCO RÍGIDO 
● Deve possuir HDD 2.5 polegadas com capacidade mínima de 1TB, 7.200 rpm; 
● Deve possuir interface Serial SATA III 6Gb/s; 

DVD-RW 
● Deve possuir 01 (uma) unidade DVD-RW, tipo slim ou convencional, interna ao gabinete sendo 

gravador de CD e DVD (padrão SATA) e indicador luminoso de atividade; 
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PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 
● Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 
● Deve permitir o uso compartilhado da memória principal gerenciada dinamicamente ou possuir 

memoria dedicada de no mínimo 1 gigabyte; 
● Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência mínima 

de 350MHz; 
● A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 4.0 (ou superior). 

AUDIO 
● Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 

GABINETE 
● Deve ser padrão Smal Form Factor (SFF); 
● Deve possuir acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
● O gabinete devera possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não 

exigidos) sem necessidade de adaptações; 
● Deve possuir no mínimo 05 portas USB, sendo 02 frontais e 03 traseiras. Pelo menos 1 dessas 

portas deverá ser USB 3.0. 
● Deve possuir entrada para unidade DVD-RW (padrão SATA), tipo Slim ou convencional, interna ao 

gabinete sendo gravador de CD e DVD. 
● Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, 

minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 
● Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom 

cinza ou prata. 
● Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas 

funcionalidades em conector único tipo “combo”. 
● Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 
● Alimentação com chaveamento automático de tensão na faixa 100-240V e 50/60 Hz; 
● Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga máxima. 
● Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 

14136. 
MONITOR 

● O Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime 
OEM; 

● Deve possuir tela de LED e dimensões mínimas de 21.5 Polegadas antireflexo; 
● Deve possuir resolução nativa full HD (1080p) a 60Hz; 
● Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI e 01 (uma) VGA 

e 01 DP; 
● Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical; 
● Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e 

economia de energia elétrica; 
● Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento e conexão 

com o Microcomputador sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 
● Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do monitor; 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 

TECLADO 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Possuir no mínimo 104 teclas, com teclado numérico e teclas de função; 
● A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste 

por abrasão ou uso prolongado;  
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de 

disposição de teclas ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu 
do Windows; 

● Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 
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● Deve possuir regulagem de altura; 
● Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado 

ou mensagem específica na tela do computador; 
● Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 
● Deve possuir resolução de no mínimo 1.200 dpi; 
● Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada para utilização do mouse óptico; 
● Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
● Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na 

mesma para scroll automático; 
SOFTWARE 

● MICROSOFT WINDOWS Professional 10 e/ou superior de 64 bits, pré-instalado; 
● MICROSOFT OFFICE: O microcomputador deverá ser entregue com licença permanente, bem 

como com as mídias de instalação, do software permanente Microsoft Office Home & Business 
2019 PT-BR para uso com o sistema operacional fornecido no computador; A Suíte de aplicativos 
deverá conter: Word 2019; Excel 2019; PowerPoint 2019; Outlook 2019; OneNote 2019. 

● Os softwares deverão possuir licenças originais; 
 
3.2.6. ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO “F”  
PROCESSADOR 
Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute cores), clock de no mínimo 3.3GHz, seja via 
frequência turbo ou não; 
Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits; 
Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou superior; 
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 
MEMORIA RAM 
Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2133 MHz; 
Deve possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes; 
Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 
PLACA MÃE 
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo 
aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 
Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: SSE, SSE2, SSE3; 
Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe: 

● Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme 
especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 

● Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou M.2; 
● Deverá suportar conexão interna para discos SSD com interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores, integrados a placa mãe: 
● Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 
● Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização 

de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, 
CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

● Deve possuir 1 (uma) interface wireless, padrão IEEE 802.11ac; 
● Deve possuir no mínimo de 3 (três) conexões para monitor, sendo 01 (uma) HDMI e 01 (uma) DP e 

01 (uma) VGA.  
BIOS 

● Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
● Deve permitir ativar e desativar portas USB; 
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● Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações de placa mãe, CPU, memória e 
ajustes de data / hora; 

● Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros 
se houver; 

● Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 
DISCOS RÍGIDOS 

● Deve possuir HDD com capacidade mínima de 1TB, 7.200 rpm; 
DVD-RW 

● Deve possuir 01 (uma) unidade DVD-RW, tipo slim ou convencional, interna ao gabinete sendo 
gravador de CD e DVD (padrão SATA) e indicador luminoso de atividade; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 
● Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 
● Deve permitir o uso compartilhado da memória principal gerenciada dinamicamente; 
● Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência mínima 

de 350MHz; 
● A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 4.0 (ou superior); 
● Suportar resoluções em padrão 4K 

AUDIO 
● Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 

GABINETE 
● Deve ser padrão Micro Small Form Factor; 
● Deve possuir acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
● O gabinete devera possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não 

exigidos) sem necessidade de adaptações; 
● Deverá possuir sistema de refrigeração dimensionado para perfeita refrigeração do processador e 

demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida 
útil dos componentes, considerando a operação na capacidade máxima do microprocessador 
em ambiente não refrigerado; 

● Deve possuir no mínimo 05 portas USB, sendo 02 frontais e 03 traseiras. Pelo menos 02 dessas 
portas deverão ser USB 3.0. Não serão aceitos hubs, placas ou adaptadores; 

● Dever possuir no mínimo uma (01) baia 3,5" e uma baia externa para drive óptico; 
● Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, 

minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 
● Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom 

cinza ou prata. 
● Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas 

funcionalidades em conector único tipo “combo”. 
● Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 
● Deve possuir tensão de entrada 100/240V a 50-60 Hz, com seletor automático sendo suficiente 

para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de 
acordo com as Especificações elétricas dos mesmos. 

● Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga máxima. 
● Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 

14136. 
 
MONITOR 

● O Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime 
OEM; 

● Deve possuir tela 100% plana de LED HD e dimensões mínimas de 21,5 Polegadas; 
● Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60Hz; 
● Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI e 01 (uma) 

entrada com conector VGA ou Display Port; 
● Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, 

tamanho horizontal e vertical; 
● Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1; 
● Deve possuir Energy Star 6.0; 
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● Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto desligamento e 
economia de energia elétrica; 

● Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento e conexão 
com o Microcomputador sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 

● Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do monitor; 
● Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com seletor automático; 

TECLADO 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Possuir no mínimo 104 teclas, com teclado numérico e teclas de função; 
● A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste 

por abrasão ou uso prolongado;  
● Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de 

disposição de teclas ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu 
do Windows; 

● Deve possuir teclas multimídias com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro 
formato; 

● Deve possuir regulagem de altura; 
● Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado 

ou mensagem específica na tela do computador; 
● Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 
● Deve possuir conectividade USB; 
● Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob 

contrato OEM; 
● Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado do micro; 
● Deve ser Plug and Play. 
● Deve possuir resolução de no mínimo 1.200 dpi; 
● Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada para utilização do mouse óptico; 
● Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 
● Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 
● Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
● Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na 

mesma para scroll automático; 
SOFTWARE 

● MICROSOFT WINDOWS Professional 10 e/ou superior de 64 bits, pré-instalado; 
● MICROSOFT OFFICE:O microcomputador deverá ser entregue com licença permanente, bem 

como com as mídias de instalação, do software permanente Microsoft Office Home & Business 
2019 PT-BR para uso com o sistema operacional fornecido no computador; A Suíte de aplicativos 
deverá conter: Word 2019; Excel 2019; PowerPoint 2019; Outlook 2019; OneNote 2019. 

● Os softwares deverão possuir licenças originais. 
● REQUISITOS MÍNIMOS:  

 
3.2.7. MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 
Notebook, 4 GB, processador de no mínimo 4 núcleos físicos de cpu, que suporte no mínimo 4 threads, 
com as seguintes especificações mínimas:  
Deve possuir clock base mínimo de 2.5GHz sem overclock de qualquer espécie;  
Deve possuir no mínimo 6Mb de cache;  
Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel).  
MEMORIA  
Padrão SDRAM DDR3 1600 Mhz, sem overclock, ou superior;  
Capacidade instalada: 4 (quatro) gigabytes;  
Suporte para Dual-Channel DDR3, ou superior;  
DISCO RIGIDO  
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Deve possuir capacidade mínima de 1 (um) Terabyte  
Deve possuir velocidade de 5.400 rpm ou superior ou padrão disco solido SSD;  
System Board e Placas de Comunicação  
3 (três) portas USB ou mais, sendo no mínimo 1 (uma) porta USB 3.0;  
1 (uma) Porta HDMI  
Wireless compatível com o padrão 802.11g ou superior.  
Ethernet 10/100/1000 integrada com interface RJ45.  
Mínimo de 1 (um) conector para entrada de microfone e 1 (um) conector para saída de áudio ou fone de 
ouvido.  
MULTIMIDIA  
High Definition Áudio Interface;  
Microfone integrado;  
2 Alto-Falantes 2W;  
Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio;  
BIOS  
Deve ser do tipo UEFI;  
Deve estar desbloqueada para a instalação de qualquer sistema operacional;  
Deve permitir configurar senha mestra para:  
Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês;  
Deve possuir identificação do fabricante e número de série do micro de forma não editável;  
WEBCAM  
Integrada: HD (Alta Definição) Vídeo Câmera 8. Teclado/ Touch pad  
Padrão: ABNT português;  
Teclado de tamanho padrão, ABNT;  
Teclado numérico;  
BATERIA  
3 (três) células Smart Lithium-Ion, ou superior;  
Interna, com autonomia mínima de 6h ou superior;  
PESO MAXIMO  
2,9 Kg (com bateria instalada);  
Adaptador de Forca  
Entrada: de 100 a 240 V, automático. 12. Interface de Rede  
1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 
velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802.2, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL 
e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP v4 e v6;  
CONTROLADORA DE VIDEO  
Placa de vídeo dedicada;  
Com 2GB DDR3, Bus de memória de 128 bits ou superior;  
DISPLAY  
Tipo: LED  
Padrão: FHD (Full HD resolution);  
Resolução: Full HD (1920x1080p);  
Tamanho da Tela: 15 ou superior;  
Acessórios: Cabo de Forca, Maleta reforçada específica para transporte de notebook com alças.  
SOFTWARE  
Deverá vir pré-instalado com Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou versão superior em português;  
CERTIFICAÇÕES 
O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS e Anatel 
 
3.2.8. LAPTOP CELERON 6ª GERAÇÃO / 4GB / 128SSD / WIN PRO  
PROCESSADOR 

● 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador de 64 bits e frequência mínima de 
1.8 GHz. 

● Memória cache do processador em 4 MB L3 ou superior. 
● Processador com índice mínimo de 2.200 (Dois mil e duzentos) pontos tendo como referência a 

base de dados Passmark CPU Mark versão 10 disponível no site: http://www.cpubenchmark.net/.  
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● O processador ofertado deverá ser de última geração disponível no mercado brasileiro pelo 
fabricante do CPU.  

MEMORIA RAM 
● Deverá ser fornecido no mínimo 4 GBytes de memória RAM do tipo DDR4 de 2666MHz por 

notebook. 
● O notebook deverá suportar expansão de memória RAM de no mínimo 32 GBytes.  
● Unidade de Armazenamento Interno  
● Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (uma) unidade de armazenamento padrão SSD com 

capacidade mínima de armazenamento de 256GB.  
● Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (CHIPSET)   
● O chipset deverá operar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou 

superior a 2666MHz para mínimo de memória RAM do tipo DDR4 com frequência compatível. 
BIOS e SEGURANÇA  

● A BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente 
reprogramável.  

● A inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 
dispositivos pela porta USB ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso 
WOL (Wake on Lan) compatível com o padrão PXE (Pré-boot Execution Enviroment).  

PORTAS DE COMUNICAÇÃO  
● No mínimo 03 portas USB sendo ao menos 2 portas com a versão 3.0 ou superior. 
● 01 porta de saída de vídeo digital HDMI, caso a porta de vídeo digital nativa do equipamento 

seja Display Port, MiniDP ou USB-C deverá fornecer um adaptador para HDMI.  
● 01 porta de interface de rede padrão RJ45.  
● No mínimo 01 Kit de áudio composto por 01 (uma) saída de áudio e 01 (uma) entrada para 

microfone ou combo de áudio (microfone/fone de ouvido em uma única saída).  
● 01 conector DC-in para adaptador AC ou USB Tipo-C.  
● Interface de Rede e Bluetooth 
● No mínimo 01 (uma) interface de rede por notebook.  
● Padrão de barramento PCI ou superior, on board integrado ao gabinete.  
● Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.  
● Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps, ou 1000Mbps. 
● Deverá possuir recursos de Wake on LAN (WOL).  
● No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN integrada.   
● Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 AC (Dual Band).  
● Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 5.1 integrado ou superior. 

KIT AUDIO   
● Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por no mínimo 01 (uma) controladora de 

som, 02 (dois) Alto-falantes e 01 (um) Microfone por notebook.  
● Conter no mínimo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreos e 01 (uma) entrada para 

microfone ou combo de áudio (microfone/fone de ouvido em uma única saída). 
WEBCAM 

● Deverá ser fornecido 01 (uma) Webcam integrada ao gabinete do notebook. 
● Resolução mínima 0.92 Megapixel (720p).  

TECLADO  
● Deverá ser fornecido 01 (um) teclado padrão em português com o caractere “ç” e teclado 

numérico integrado. 
TOUCHPAD  

● Deverá ser fornecido 01 (um) mouse tipo Touchpad integrado ao gabinete do notebook. 
TELA DE VIDEO  

● Tela de vídeo integrada ao gabinete do notebook, formato padrão widescreen.  
● Tamanho da tela de vídeo de no mínimo 15 polegadas.  
● Tecnologia de tela tipo TFT (Thin Film Transistor) ou tecnologia LED (Light Emitting Diobe).  
● Suportar resolução gráfica para a tela de 1920 x 1080 pixels com mínimo de 32 bits. 
● Taxa de Contraste mínima 300:1.  

FONTE E CARREGADOR  
● Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por notebook.  
● O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC ou USB-C. 
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● O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAV a 240VAC no 
padrão elétrico brasileiro 

● A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mínimo 43 Watts. 
BATERIA PRINCIPAL  

● Deverá ser fornecida no mínimo 01 (uma) bateria por notebook.  
● A bateria deverá ser do tipo Ions de Lítio ou polímero de Lítio de no mínimo 43Wh com 2 ou 3 

células. 
GABINETE  

● O gabinete deverá ter estrutura robusta, revestido com composto de carbono, liga de magnésio, 
alumínio, titânio ou fibra de vidro sendo aceito compostos de alta resistência, para proteção 
contra impactos e acabamento de alta resistência para maior durabilidade.  

● Deverá possuir indicadores visuais e/ou sonoros acoplados no notebook para indicar e permitir 
monitorar as condições de funcionamento dele.  

● Deverá possuir alarme sonoro/visual para indicar bateria com baixa carga.  
● Deverá possuir 01 (uma) fenda para fixação de cabo antifurto que permita prender o notebook 

em objeto ou móveis fixos.  
DIMENSÕES  

● O peso do notebook deverá ser no máximo de 1,890 Kg, inclusos o disco rígido e a bateria 
principal.  

● A espessura (altura) do notebook deverá ser no máximo de 1,9cm em toda sua extensão (frontal 
e traseira) com bateria instalada.  

SISTEMA OPERACIOANAL e DRIVES  
● Deverá ser entregue com sistema operacional Linux ou Windows 10 Home. O recovery do 

sistema operacional ofertado deverá ser disponibilizado através de partição do sistema do 
equipamento.  

CERTIFICAÇÕES 
● O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS e Anatel.  

 
3.2.9. NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA ALUNO CROMEBOOK COM CHROME OS 4GB 
 
PLACA MÃE E PROCESSADOR  
Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e frequência de operação interna mínima de 1,1 Hz até 2,6 
GHz com memória cache de 4MB; possuir placa mãe do mesmo fabricante do equipamento. 
CHIPSET  
Se aplicável, deverá possuir o CHIPSET do mesmo fabricante do processador do equipamento e 
compatível com o sistema operacional Chrome OS;  
VÍDEO  
Possuir placa de vídeo integrada com memória podendo ser compartilhada com a memória principal; 
MEMÓRIA  
Deverá ser instalado no mínimo de 4 GB de memória RAM tipo LPDDR4 ou superior, velocidade 2400 
MT/S ou superior;  
PORTAS E INTERFACES  
Possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo USB podendo ser USB do tipo C ou USB 3.0; deverá possuir 
uma unidade de Leitor de Cartões de memória no padrão micro SD ou SD para expansão de espaço de 
armazenamento;  
ARMAZENAMENTO 
Deverá possuir 01 (uma) unidade de Armazenamento de estado sólido com no mínimo 32GB EMMC com 
suporte a expansão via cartão de memória;  
TELA  
Deverá possuir a tela com tecnologia HD LED no formato 16:9, colorida, tamanho mínimo de 11,6 
polegadas, resolução de 1366x768 ou superior;  
COMUNICAÇÕES  
Deverá possuir Adaptador Wireless integrado 802.11 ac/a/b/g/n permitindo conexão WIFI na frequência de 
5GHz ou 2.4GHz; deverá possuir conexão Bluetooth 4.0 ou superior;  
MULTIMIDIA  
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Possuir no mínimo 02 (dois) alto falantes internos de 1.5 W cada; possuir combo de saída para fone de 
ouvido e entrada para microfone do tipo P2; Possuir Webcam integrada com resolução mínima HD 1280 
x 720p e gravação áudio/vídeo 720p HD. 
TECLADO E TOUCHPAD 
O equipamento ofertado deve possuir teclado em português com a tecla “ç”; Dispositivo de apontamento 
sensível ao toque (touchpad) com suporte à função multi-toque; Teclado e Touchpad resistentes a 
derramamento acidental de líquidos. 
GABINETE  
O gabinete deverá ser nas cores preto, prata e/ou cinza sendo obrigatório a mesma cor/modelo para todo 
o ITEM; O Gabinete deverá ser resistente a quedas. 
PESO  
Deverá possuir o peso de no máximo de 1.2 Kg;  
ENERGIA  
Deverá possuir a fonte sendo adaptador AC 3 Pinos bivolt (100V - 240V) projetada para suportar o 
equipamento; deverá possuir bateria interna de 2 células com duração de no mínimo 12 (doze) horas de 
uso;  
SISTEMAS OPERACIONAIS  
O equipamento deverá vir instalado com sistema operacional Chrome OS, e suportar atualizações futuras 
do sistema no mínimo por 5 anos. O equipamento deverá ser compatível e suportar a instalação de 
aplicativos disponíveis para tablets Android. 
GARANTIA  
O equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 meses para reposição de peças, mão de obra 
incluindo a bateria. Atendimento nos locais indicados no edital, por meio das assistências credenciadas 
e/ou pelo fabricante da marca ofertada; Deverá ser disponibilizado um número telefônico para suporte 
técnico sem custos para a Município Associado (0800 ou número similar) ou portal na internet para 
abertura e acompanhamento de chamado; O prazo máximo para resolução deverá ser de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data de abertura do chamado; Os equipamentos deverão ser entregues já provisionados 
no domínio educacional deste órgão, ou deverão realizar o serviço de provisionamento no local indicado 
pela SEDUC. 
CERTIFICAÇÕES E SEGURANCA 
O modelo ofertado deverá possuir certificado da ANATEL e ROHS (ou certificação equivalente). Se houver, 
todos os opcionais deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento; O Equipamento deverá 
possuir Módulo de Criptografia dos componentes eletrônicos e dados (TPM Trusted Platform Module) no 
mínimo do tipo 2.0 para inutilizar a máquina caso seja perdida ou furtada/roubada. Deverá possuir sistema 
de travas tipo “kensington” para uso de cabos de aço.  
 
GERENCIAMENTO 
a) Licença de ferramenta em nuvem capaz de realizar atualizações automáticas de softwares e drivers 
diretamente da internet, sem a necessidade do conhecimento específico do usuário;  
b) Software ou sistema que permita a migração da imagem do equipamento a partir de uma rede 
corporativa ou com conexão à internet;  
c) Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (Sistema 
Operacional e Aplicativos);  
d) O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de 
qualquer ponto. Ter no mínimo as seguintes funcionalidades:  
d.1) Deverá ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes 
informações: identificação do equipamento, controle de utilização (verificar última data de conexão) e 
utilização dos aplicativos;  
d.2) Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão de utilização no equipamento, além de criar 
listas de restrição a acesso a páginas na internet e versões do sistema operacional;  
d.3) Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB 
e caixa de som interna do equipamento sem interferência do usuário;  
d.4) Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informações locais do usuário, configurações e 
estado após cada saída;  
d.5) Deverá ser capaz de emitir relatório de notificação de dispositivos inativos;  
d.6) Deverá ser capaz de prover o Gerenciamento de energia na tela de login, reinicialização agendada e 
encerramento do equipamento;  
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d.7) Deverá ser capaz de gerenciar as impressoras em nuvem, o fuso horário e a lista de permissões de 
dispositivos USB removíveis;  
d.8) Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas um aplicativo (modo 
quiosque) e informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status do dispositivo, não permitindo a 
utilização deste para qualquer outra atividade;  
d.9) Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas o domínio educacional 
implantado e todos os equipamentos deverão ser entregues já provisionados para o domínio educacional;  
d.10) Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear todas as funções do equipamento 
remotamente e emitir uma mensagem com instruções de devolução do dispositivo desativado, caso 
contrário este equipamento ficará com uso restrito indefinidamente; 
e) Dashboard de acompanhamento da evolução da implantação dos equipamentos nas escolas, onde os 
dados devem vir da console de gerenciamento do GOOGLE WORKSPACE for Education onde apresente 
no mínimo o número de equipamentos provisionados, histórico de provisionamento, quantidade de 
equipamentos ativos por escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos por escola, relação 
de equipamentos por último local de utilização e relação de equipamentos por número de série sem 
utilização nos últimos 30 dias por escola. Ao usuário logar na wifi identificar o Georreferenciamento do 
equipamento. O carregamento desses dados é realizado de forma automática e apresentando 
informações desprezando no máximo dia menos 2. 
 
3.2.10. NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA ALUNO CROMEBOOK COM CHROME OS 4GB 
PLACA MÃE E PROCESSADOR  
Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e frequência de operação interna mínima de 1,1 Hz até 2,8 
GHz com memória cache de 4MB e litografia até 10 nanômetros; possuir placa mãe do mesmo fabricante 
do equipamento. 
CHIPSET  
Se aplicável, deverá possuir o CHIPSET do mesmo fabricante do processador do equipamento e 
compatível com o sistema operacional Chrome OS;  
VÍDEO  
Possuir placa de vídeo integrada com memória podendo ser compartilhada com a memória principal; 
MEMÓRIA  
Deverá ser instalado no mínimo de 8 GB de memória RAM tipo LPDDR4 ou superior, velocidade 2400 
MT/S ou superior;  
PORTAS E INTERFACES  
Possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo USB podendo ser USB do tipo C ou USB 3.0; deverá possuir 
uma unidade de Leitor de Cartões de memória no padrão micro SD para expansão de espaço de 
armazenamento;  
ARMAZENAMENTO 
Deverá possuir 01 (uma) unidade de Armazenamento de estado sólido com no mínimo 64GB EMMC com 
suporte a expansão via cartão de memória;  
TELA  
Deverá possuir a tela com tecnologia HD LED no formato 16:9, colorida, tamanho mínimo de 14 polegadas, 
resolução de 1366x768 ou superior;  
COMUNICAÇÕES  
Deverá possuir Adaptador Wireless integrado 802.11 ac/a/b/g/n permitindo conexão WIFI na frequência de 
5GHz ou 2.4GHz; deverá possuir conexão Bluetooth 4.0 ou superior;  
MULTIMIDIA  
Possuir no mínimo 02 (dois) alto falantes internos de 1.5 W cada; possuir combo de saída para fone de 
ouvido e entrada para microfone do tipo P2; Possuir Webcam integrada com resolução mínima HD 1280 
x 720p e gravação áudio/vídeo 720p HD. 
TECLADO E TOUCHPAD 
O equipamento ofertado deve possuir teclado em português com a tecla “ç”; Dispositivo de apontamento 
sensível ao toque (touchpad) com suporte à função multi-toque; Teclado e Touchpad resistentes a 
derramamento acidental de líquidos. 
GABINETE  
O gabinete deverá ser nas cores preto, prata e/ou cinza sendo obrigatório a mesma cor/modelo para todo 
o ITEM; O Gabinete deverá ser resistente a quedas. 
PESO  
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Deverá possuir o peso de no máximo de 1.5 Kg;  
ENERGIA  
Deverá possuir a fonte sendo adaptador AC 3 Pinos bivolt (100V - 240V) projetada para suportar o 
equipamento; deverá possuir bateria interna a partir de 2 células com duração de no mínimo 12 (doze) 
horas de uso;  
SISTEMAS OPERACIONAIS  
O equipamento deverá vir instalado com sistema operacional Chrome OS, e suportar atualizações futuras 
do sistema no mínimo por 5 anos. O equipamento deverá ser compatível e suportar a instalação de 
aplicativos disponíveis para tablets Android. 
GARANTIA  
O equipamento proposto deverá possuir garantia de 12 meses para reposição de peças, mão de obra 
incluindo a bateria. Atendimento nos locais indicados no edital, por meio das assistências credenciadas 
e/ou pelo fabricante da marca ofertada; Deverá ser disponibilizado um número telefônico para suporte 
técnico sem custos para a Município Associado (0800 ou número similar) ou portal na internet para 
abertura e acompanhamento de chamado; O prazo máximo para resolução deverá ser de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data de abertura do chamado; Os equipamentos deverão ser entregues já provisionados 
no domínio educacional deste órgão, ou deverão realizar o serviço de provisionamento no local indicado 
pela SEDUC. 
CERTIFICAÇÕES E SEGURANCA 
O modelo ofertado deverá possuir certificado da ANATEL e ROHS (ou certificação equivalente). Se houver, 
todos os opcionais deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento; O Equipamento deverá 
possuir Módulo de Criptografia dos componentes eletrônicos e dados (TPM Trusted Platform Module) no 
mínimo do tipo 2.0 para inutilizar a máquina caso seja perdida ou furtada/roubada. Deverá possuir sistema 
de travas tipo “kensington” para uso de cabos de aço.  
GERENCIAMENTO 
a) Licença de ferramenta em nuvem capaz de realizar atualizações automáticas de softwares e drivers 
diretamente da internet, sem a necessidade do conhecimento específico do usuário;  
b) Software ou sistema que permita a migração da imagem do equipamento a partir de uma rede 
corporativa ou com conexão à internet;  
c) Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (Sistema 
Operacional e Aplicativos);  
d) O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de 
qualquer ponto. Ter no mínimo as seguintes funcionalidades:  
d.1) Deverá ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes 
informações: identificação do equipamento, controle de utilização (verificar última data de conexão) e 
utilização dos aplicativos;  
d.2) Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão de utilização no equipamento, além de criar 
listas de restrição a acesso a páginas na internet e versões do sistema operacional;  
d.3) Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB 
e caixa de som interna do equipamento sem interferência do usuário;  
d.4) Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informações locais do usuário, configurações e 
estado após cada saída;  
d.5) Deverá ser capaz de emitir relatório de notificação de dispositivos inativos;  
d.6) Deverá ser capaz de prover o Gerenciamento de energia na tela de login, reinicialização agendada e 
encerramento do equipamento;  
d.7) Deverá ser capaz de gerenciar as impressoras em nuvem, o fuso horário e a lista de permissões de 
dispositivos USB removíveis;  
d.8) Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas um aplicativo (modo 
quiosque) e informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status do dispositivo, não permitindo a 
utilização deste para qualquer outra atividade;  
d.9) Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas o domínio educacional 
implantado e todos os equipamentos deverão ser entregues já provisionados para o domínio educacional;  
d.10) Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear todas as funções do equipamento 
remotamente e emitir uma mensagem com instruções de devolução do dispositivo desativado, caso 
contrário este equipamento ficará com uso restrito indefinidamente; 
e) Dashboard de acompanhamento da evolução da implantação dos equipamentos nas escolas, onde os 
dados devem vir da console de gerenciamento do GOOGLE WORKSPACE for Education onde apresente 
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no mínimo o número de equipamentos provisionados, histórico de provisionamento, quantidade de 
equipamentos ativos por escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos por escola, relação 
de equipamentos por último local de utilização e relação de equipamentos por número de série sem 
utilização nos últimos 30 dias por escola. Ao usuário logar na wifi identificar o Georreferenciamento do 
equipamento. O carregamento desses dados é realizado de forma automática e apresentando 
informações desprezando no máximo dia menos 2. 
 
3.2.11. TABLET  
Memória interna (RAM): mínimo de 2 (dois) GB; 
PROCESSADOR: mínimo Quad Core (Quatro Núcleos) de 2 Ghz; 
Possuir conexão com redes sem fio do tipo “wi-fi”, conforme padrão 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz; 
Possuir conexão com rede de dados 4G através da Inserção de chip (tipo sim card) de dados. 
Deve permitir a conexão com bluetooth 4.2 ou superior. 
Deve permitir conexão com computadores através de porta do tipo micro USB 2.0, no mínimo; 
Deve apresentar tela com tamanho mínimo de 8” (polegadas) capacitiva multitoque (Full touch). 
MICROFONE e ALTO FALANTE INTEGRADOS; 
Permite alterar automaticamente o modo de visualização vertical para horizontal e vice-versa; 
Sensível ao toque. 
Recurso “pinch”, permitindo aumentar ou diminuir o zoom da imagem com gestos do tipo pinça; 
A tela deve possuir resolução mínima de 1280 x 800 pixels; 
Capacidade de armazenamento interno com memória flash de 32 GB; 
Deve permitir aumento de capacidade de armazenamento através de cartão de memória externa 
(micro SD) com capacidade de até 512 GB; 
Deve possuir câmera traseira de, no mínimo, 5 MP (Megapixels). 
Deve possuir câmera frontal de, no mínimo, 2 MP; 
Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens. 
Deve possuir conector para fone de ouvido padrão P2, 3,5mm. 
Deve ter espessura máxima de 9 mm; 
Deve ter peso máximo de 400g gramas; 
Compatibilidade: deve permitir conexão com computadores. 
Cabos: deve vir com cabo de alimentação e cabo de comunicação USB; 
SISTEMA OPERACIONAL: deve vir com a versão Android 8 ou superior instalado; 
Carregador de bateria bivolt automático: 
Bateria interna e recarregável com capacidade mínima de 4.900mAh. 
Tensão de entrada 110/220V automática; 
Acessórios: Deve vir com todos os acessórios necessários ao funcionamento do equipamento; 
Deverá ser incluso capa de proteção, garantindo que a capa seja do tipo emborrachada ou poliuretano, 
com a borda da capa visualmente acima do nível da tela, garantindo maior tempo de vida ao dispositivo; 
Garantia mínima de 12 meses; 
Deverá ser fornecido Software de gestão que atenda aos requisitos abaixo: 
Solução de gestão remota básica de smartphones e tablets deverá entregar as seguintes funcionalidades 
para aparelhos conectados a internet: 
SISTEMAS SUPORTADOS 

● Suportar o sistema operacional Android versão mínima 8.0; 
INFRAESTUTURA 

● Solução em nuvem; 
● Não necessitar instalação adicional de servidores; 
● Suportar o controle e gestão de uma quantidade mínima estimada de aparelhos pelo órgão; 
● Gestão por 3 anos (36 meses). 

INTERFACE DO ADMINISTRADOR DE TI  
● Acesso WEB; 
● Acesso através de uso de login e senha; 
● Senha pode ser definida pelo administrador de TI; 
● Permitir criação de diferentes perfis de administrador de TI para acesso a solução; 
● Permitir determinar restrições de controle e gerenciamento para os diferentes perfis de 

administradores de TI; 
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● Permitir a geração de relatórios contendo: IMEIs ou número de série dos aparelhos, modelos dos 
aparelhos e o status atual do dispositivo na solução (ativo, bloqueado etc.). 

POLÍTICAS DE CONTROLE E PROVISIONAMENTO DOS APARELHOS  
● A solução deve ser nativa do sistema operacional dos dispositivos; 
● O provisionamento do dispositivo na solução deve ocorrer de forma automática e remota durante 

a configuração inicial do aparelho; 
● A solução deve proporcionar uma experiência fora da caixa, provisionar os dispositivos registrados 

na solução de forma compulsória, sem opção para rejeição pelo usuário; 
● Mesmo após redefinição de fábrica o aparelho deve voltar a ser provisionado de forma automática 

na solução; 
● Deve permitir instalar remotamente um aplicativo proprietário personalizado da organização; 
● A solução deve restringir a desinstalação do aplicativo proprietário instalado por ela; 
● Permitir o bloqueio/desbloqueio dos dispositivos registrados na solução; 
● Permitir enviar mensagens;  
● Caso o administrador opte por cancelar o registro do dispositivo na solução, a operação deve ser 

transparente para o dispositivo, sem a necessidade de forçar uma redefinição de fábrica de forma 
manual ou remota. 

3.2.12. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  
Dever suportar linguagem de impressão PCL 5 ou 6 em modo nativo ou por emulação. 
Deve possuir resolução de impressão de ao menos 1200 dpi x 1200 dpi. 
Deve suportar impressão em modo ISO com velocidade de ao menos 20 PPM no modo padrão ou 8 PPM 
em modo duplex automático. 
Deve ter capacidade de impressão de ao menos 35 ppm (monocromática). 
Deve suportar ciclo de impressão mensal de ao menos 20.000 páginas. 
Deve possuir bandeja de alimentação com capacidade mínima para 250 páginas (carta / A4 75 g/m²). 
Deve possuir bandeja de saída com capacidade mínima para 100 páginas (carta / A4 75 g/m²). 
Deve imprimir a primeira página em no máximo 10 segundos após recebimentos dos dados de impressão. 
Deve suportar impressão frente e verso automática (Duplex automático). 
Deve possuir conectividade para Impressão e digitalização sem fios (Wireless). 
Deve ter capacidade de no mínimo 30 CPM. 
Deve ter capacidade de no mínimo 15 COM em modo ISO. 
Deve permitir ao menos 99 copias do original por trabalho. 
Deve suportar resolução mínima de 600 dpi x 600 dpi no modo cópia. 
Deve suportar redução a ao menos 25% do original e ampliação das copias a no mínimo 400%. 
Deve possuir scaner com suporte a digitalização monocromática e colorida com área de digitalização 21 
cm x 35 cm ou superior. 
Deve suportar ao menos os formatos de saída TIFF, PDF, JPG. 
Deve possuir resolução ótica nativa de no mínimo 1200 dpi. 
Dever possuir velocidade de digitalização de no máximo 15 segundos em modo monocromática e de no 
máximo 30 segundos em colorido. 
Deve suportar profundidade de ao menos 48 bits em modo colorido e 24 bits em escala de cinza. 
Deve suportar envio e recebimento de FAX em modo monocromática e colorido.  
Deve possuir modem integrado ao equipamento com velocidade de no mínimo 33.6 kbps. 
Deve possuir memória de recepção para armazenamento de ao menos 150 páginas. 
Alimentador automático de documentos; 
Deve suportar papeis com tamanho de 21,6 cm x 35,6 cm ou maior. 
Deve possuir bandeja com capacidade para ao menos 35 folhas (carta / A4) por trabalho de cópia ou 
digitalização. 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada .............................................(endereço completo) 
......................, declara, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação na PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.  
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e 
do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho 
de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
 
Ressalva: 
(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2022. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

 
A ................................., inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 
....................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................, e do CPF nº ..................................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos. 
Declara ainda que aceita integralmente todas as condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 
___/2022. 
 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
PROPOSTA FINANCEIRA 

 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:    Telefone: 
E-mail: 
Dados bancários: 
 
 
 

N° Nome Unidade Marca  Fabricante Quantidade R$  TOTAL 

1        
 
 
 
Validade da proposta:  _______ (___) dias. 
 
Declaramos que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e 
todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e 
demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa 
discriminados no Termo de Referência e especificações (ANEXO I). 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2022. 
 
 

____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS n.º RP 003/2022 

Processo N° 09/2022 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

  
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.242.772/0001-89, neste ato, representado por seu Presidente, o Sr. MARCOS JOSE SCORSATTO, Prefeito 
de Itapuca, RS, brasileiro, casado, neste ato simplesmente denominado CONSISA e a licitante vencedora. 
Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ..............................................., C.N.P.J. nº 
..........................., estabelecido à rua ............................................................. neste ato representada pelo Sr. 
............................................................, a saber: 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O presente tem como fundamento legal habilitação em procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 03/2022, realizada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
Federal 10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução nº026/2014, de 26 de 
dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei Complementar n°123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, 
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo para 
futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de microcomputadores e correlatos, 
aplicados ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação 
consorciados ou referendados ao CONSISA, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo 
com os quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ESTIMADA  

MARCA VALOR 
UNITÁRIO  

     
     

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
3.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
3.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, será 
formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
3.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
4.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros meios 
expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, assegurada 
preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
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4.2 A ata de registro de preços deve ter assinatura eletrônica/digital da pessoa jurídica ou física 
(representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido por autoridade certificadora, 
por exemplo, ICP-Brasil. Ou ser assinada de forma presencial na sede do Consórcio no prazo legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 
5.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão 
Participante.  
5.1.1. Para receber o pagamento, o FORNECEDOR deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
5.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota fiscal ao 
bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
5.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
5.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
5.1.4. O Município Associado dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e 
atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à FORNECEDOR.  
5.1.4.1 O prazo previsto no item 5.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 
apresentada pelo FORNECEDOR.  
5.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) 
de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter regularizados e dentro 
dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
5.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas na 
lei 8.212, de 24.7.1991; 
5.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
5.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº09/2022. 
6.2 Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando 
da emissão das Notas de Empenho. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES 
8.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser designado, 
cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas 
Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não 
atenderem ao especificado. 
9.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com o FORNECEDOR, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
9.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo máximo 
de 03 (três) dias após a notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
10.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da 
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação (antes 
da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que comprove 
o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, 
que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
e) Comprovar a necessidade de reequilíbrio a partir do custo base da época da licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  
11.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
11.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
11.1.2. Dar à FORNECEDOR as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
11.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitado os direitos do contratado;  
11.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93;  
11.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
11.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
11.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, fiscais, 
previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
11.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas as 
consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou MUNICÍPIO ASSOCIADO no que se refere ao atendimento 
do objeto.  
11.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
11.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo com as especificações e critérios 
estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  



 
 

 

Rod. ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, 
Lajeado - RS CEP: 95.905-070     

Página | 47  
 

a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas nesta 
Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da MUNICÍPIO ASSOCIADO, pessoalmente ou mediante 
telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, 
bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
c) É de responsabilidade do FORNECEDOR indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à MUNICÍPIO ASSOCIADO 
ou a terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 
10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas 
seguintes situações:  
13.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
13.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
13.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, 
a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  



 
 

 

Rod. ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, 
Lajeado - RS CEP: 95.905-070     

Página | 48  
 

13.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados e ter 
cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
13.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório e 
a ampla defesa. 
13.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do município. 
13.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido à 
Autoridade Competente para decisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
14.1 Fica assegurado ao CONSISA, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente 
Ata, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, suficiente para 
justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu serão dirimidas no Foro da 
Comarca de Lajeado – RS, esgotadas as vias administrativas.  
 
Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços - ARP, que vai assinada pelo Sr. MARCOS 
JOSE SCORSATTO, Prefeito Municipal de Itapuca/RS, Presidente do CONSISA, e pelo Sr. ......................................,   
qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 
 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
CONSISA EMPRESA 

 
 
 
 
 
__________________________________ 

 

Setor Jurídico  
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