EXCLUSIVO À EMPRESA DE PEQUENO PORTE E

MICRO EMPRESA - ME E MICRO-EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.
Tipo: Pregão Presencial Nº 003/2017
Objeto: Constitui objeto deste o Registro de Preços para contratação de Empresa de Pequeno Porte –
EPP, Microempresa - ME ou Microempreendedor Individual - MEI para futuro e eventual
fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática e equipamentos de telefonia,
em atendimento ao CISRU - Centro Sul, conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante
deste instrumento convocatório.
Valor Estimado: R$ 68.908,63 (sessenta e oito mil novecentos e oito reais e sessenta e três
centavos).

OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PELO FAX: (32) 3332-5377, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS,
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QUANDO NECESSÁRIO. O CISRU - CENTRO SUL NÃO SE RESPONSABILIZA POR
COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU QUE PRESTAR
INFORMAÇÕES INCORRETAS NELE.
EDITAL Nº: 003/2017
Processo Licitatório Nº.: 007/2017 de 27/03/2017
Credenciamento e abertura: 10/04/2017 de 08h30 até
o início da sessão para abertura dos envelopes.

Pregão Presencial Nº.: 003/2017 (Registro de Preços)
Tipo: Menor preço por item
Local: CISRU - Centro Sul – Barbacena/MG

EXCLUSIVO À EMPRESA DE PEQUENO PORTE –EPP, MICROEMPRESAS -ME E
MICRO- EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI
I – PREÂMBULO
1 – O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul – CISRU - Centro Sul,
com endereço na Rodovia BR-265, N.º 1.501, Bairro Grogotó, em Barbacena/MG, CEP 36.202-630,
inscrito no CNPJ sob o nº. 11.938.399/0001-72, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
007/2017, na modalidade Pregão Presencial no 003/2017, com a finalidade de selecionar propostas de
MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº
7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar
147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais
condições fixadas neste instrumento convocatório. O pregão será conduzido pela Pregoeira Mercês
Ribeiro Santiago e equipe de apoio, designados pelo Ato nº 005 de 02 de janeiro de 2017.
2 – O credenciamento e abertura dos envelopes serão realizados de 08h30 até o início da sessão no dia
10 de abril de 2017, momento no qual deverão ser entregues os envelopes “Credenciamento”,
“Proposta Comercial” e “Habilitação”, no CISRU – Centro Sul.
3 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
3.1 – Anexo I – Termo de Referência;
3.2 – Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;
3.3 – Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
3.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Habilitação;
3.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
3.6 – Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços e Minuta de Contrato;
3.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição da República Federativa do Brasil;
3.8 – Anexo VIII – Modelo de Termo de Responsabilidade;
II – OBJETO
1 - Constitui objeto deste o Registro de Preços para contratação de Empresa de Pequeno Porte –
EPP, Microempresa - ME ou Microempreendedor Individual - MEI para futuro e eventual
fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática e equipamentos de telefonia,
2

em atendimento ao CISRU - Centro Sul, conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante
deste instrumento convocatório.
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP
e Microempreendedor Individual - MEI, legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao
objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a
documentação solicitada no local, dia e horário informado no preâmbulo.
1.1 - Consideram-se Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, àquelas que
preenchem os requisitos do art. 3º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas posteriores
alterações.
2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
2.1 - Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
2.2 - Estiverem suspensas para licitar e contratar com o CISRU – Centro Sul.
2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal.

2.4 - Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de
cargo comissionado no CISRU – Centro Sul.
2.5 - Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
2.6 - Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
2.7 - Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do Art. 3º, da Lei Complementar Federal nº.
123/2006 e suas posteriores alterações.
3 - É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na
presente licitação.
4 - Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.
5 - A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório.
6 - A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
7 - A participação em licitação, expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na
definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta
fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o CISRU –
Centro Sul, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão
TCU 298/2011 – Plenário).
IV – CREDENCIAMENTO
3

1 - Horário do credenciamento: a partir de 8h30 do dia 10/04/2017 até o início da sessão para
abertura dos envelopes.
2 - Os representantes das Empresas deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira,
devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o
credencie a participar deste certame (carta de credenciamento – conforme modelo no Anexo III) ou
procuração por instrumento público ou particular, através da qual lhe seja atribuído poderes para
apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao
certame, em nome do licitante.
3 - Cópia do Estatuto ou Contrato Social atualizado e documento de identidade e CPF dos sócios.
4 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo III e, se não o fizer, deverá
conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.
5 - Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, conforme modelo no
Anexo IV.
6 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das
transações inerentes ao Pregão Presencial.
7- No caso de microempresa e empresa de pequeno porte:
7.1 – Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial competente COM DATA
POSTERIOR A 30 DE ABRIL DE 2016, demonstrando o enquadramento de microempresa de
acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa Nº 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC;
7.2 - Declaração referente ao § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006 (conforme anexo V);
V – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTA
COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
1 – Os documentos de Credenciamento, Habilitação e Proposta Comercial deverão ser entregues a
Pregoeira no momento do Credenciamento para este certame, em envelopes distintos, colados e
indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:
ENVELOPE 1
A PREGOEIRA DO CISRU - CENTRO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
“CREDENCIAMENTO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
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ENVELOPE 2
A PREGOEIRA DO CISRU - CENTRO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
 “PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
ENVELOPE 3
A PREGOEIRA DO CISRU - CENTRO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

VI – PROPOSTA COMERCIAL
1 – A proposta deverá ser redigida em uma via, preferencialmente em papel timbrado da firma, se
houver, com carimbo do CNPJ, com clareza, sem emendas, rasuras, borrões ou ressalvas, nem condições
escritas à margem, rubricada, datada e assinada pelo proponente.
2 – A mesma deverá apresentar o PREÇO POR ITEM, contendo especificações do objeto
inclusive a marca, acompanhada dos prospectos e com o valor unitário e total numérico de cada
item e numérico e por extenso do valor total da proposta, expressos em reais (R$), com no máximo
04 (quatro) casas decimais.
3 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduziram ao valor unitário orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração
do valor da proposta.
4 - Incluir todos os impostos, taxas, seguros, fretes e outros encargos incidentes;
5 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentação;
6 - Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas, que
apresentarem preços excessivos (incompatíveis com os preços de mercado) ou manifestamente
inexequíveis (art. 48 da Lei no  8.666/93).
7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da
entrega de sua proposta comercial.
7.1 - A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela contidas
e não serão aceitas condições impostas que não constem neste instrumento convocatório.
8 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.
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VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - A habilitação será feita mediante apresentação em original ou cópia autenticada por cartório pela
Pregoeira ou ainda, integrante da Equipe de Apoio, publicação em órgão da imprensa oficial, dos
seguintes documentos:
1.1 - PROVA DE CAPACIDADE JURÍDICA, por intermédio dos seguintes documentos:
1.1.1 - cédula de identidade e comprovante de registro comercial, no caso de empresa individual;
1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e carteira de
identidade dos sócios.
1.1.3 - em se tratando de sociedade comercial e, em caso de sociedade por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus administradores e carteira de identidade dos sócios.
1.1.4 - inscrição do ato constitutivo na entidade competente, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercício;
1.1.5 - 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.
1.1.6 - Os documentos relacionados nos itens 1.1.1 a 1.1.5 deste Título não precisarão constar do
Envelope “Documentação de Habilitação”, pois já consta no Envelope “Credenciamento”;
1.2 - - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA, por
intermédio dos seguintes documentos:
1.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), se a empresa é individual;
1.2.2 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal inclusive quanto à Dívida Ativa da
União, Estadual e Municipal, devendo ser, esta última, a do Município em que estiver localizada a sede
ou domicílio  da empresa;
1.2.3 - Por força do Decreto Nº 8.302 de 04 de setembro de 2014 a apresentação da Certidão de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União substitui a apresentação do
Documento comprobatório de regularidade relativo à Seguridade Social – CND, emitido pelo INSS.
1.2.4 - Documento comprobatório de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal;
1.2.5 - Documento comprobatório de regularidade relativo a débitos trabalhistas - CNDT, expedido pelo
Tribunal Superior do Trabalho.
1.2.6 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante (conforme
anexo VII);
1.2.7 - Termo de responsabilidade (Anexo VIII).
2 – A Pregoeira poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal, na internet, para certificação sobre a
regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância

6

à Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais
documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação.
3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia legível, exceto fac-símile, autenticada por cartório competente - os
extraídos pela internet estão isentos de autenticação.
3.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais ou cópias
autenticadas pelo cartório sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, após
a protocolização;
3.2 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser
datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Pregão.
5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o
previsto neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no subitem 4.6 do Título VIII.
6 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada.
VIII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
1 – Após o credenciamento e identificação dos representantes das Empresas, a Pregoeira, no horário
previsto, declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novas
licitantes, efetuando a conferência dos envelopes contendo a “Proposta Comercial” e os “Documentos
de Habilitação”, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
2 – Classificação das Propostas Comerciais
2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;
2.2- A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço unitário e aquelas que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço por item, para
participarem dos lances verbais;
2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas;
2.4 – Da apresentação de prospectos
2.4.1 – As empresas deverão apresentar no envelope “proposta comercial” os prospectos contendo foto
e especificações técnicas do produto para os seguintes itens: 02, 03, 04, 05, 06, 11, 13, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 e 48, os quais serão
analisados pela equipe técnica do CISRU Centro Sul no decorrer da sessão de julgamento.
2.4.2 - Cada prospecto deverá ser identificado com o nome da empresa, bem como o número do item;
2.4.3 – O prospecto será solicitado à empresa classificada em primeiro lugar para análise da comissão
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técnica, nomeada especificamente para este fim.
2.4.4 – Os prospectos serão analisados dentro das especificações solicitadas, bem como se atendem
com eficácia ao fim a que se destinam;
2.4.5 – O prospecto será analisado e manuseado, sendo devolvido à empresa licitante ao final da
análise técnica efetuada pela Comissão;
2.4.6 – O prospecto que não atender às especificações estabelecidas no instrumento convocatório
durante a referida análise ou apresentar características divergentes das exigidas, será imediatamente
desclassificado;
2.4.7 – O prospecto que obtiver aprovação e o produto for o vencedor do item, aquele será
encaminhado ao Setor de Almoxarifado até que seja efetivada a entrega do material pelo licitante, a
fim de ser com ele comparado;
3 – Lances Verbais
3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço
e os demais;
3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances;
3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de posterior ordenação das propostas.
4 – Julgamento
4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
4.2- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
4.2.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
4.3 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja obtido
melhor preço.
4.4 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
4.4- Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado a licitante vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto proposto.
4.5 - Se a proposta não for aceita ou a licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subsequente e sua qualificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação da licitante, na ordem de classificação, e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto.
5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio
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e pelos representantes das empresas licitantes.
6 - Decididos os recursos ou transcorrido “in albis” o prazo para sua interposição, bem como após a
assinatura do contrato com a licitante vencedora, a Pregoeira devolverá as demais licitantes os
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
7 - “No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação” (TCU – Licitações e Contratos – 3ª Edição – pág. 213).
8 - A licitante vencedora deverá encaminhar à Pregoeira, no endereço citado à fl.1 deste Edital, até 48
(quarenta e oito) horas após a realização do Pregão, sob pena de desclassificação, a Proposta
Comercial conforme Anexo I, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, com identificação da Empresa
licitante, CNPJ  e assinada pelo seu representante legal ou credenciado.
IX – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS
1 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por
licitantes até o 2º dia útil que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser remetida via
Correios no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ou protocolizadas na sala do Setor de Licitações
na sede do Consórcio. As impugnações deverão ser dirigidas a Pregoeira, que decidirá sobre a petição
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente;
1.1 - O CISRU Centro Sul não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas, e
caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, e que, por isso, sejam intempestivas.
1.2 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
1.3 - A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site do CISRU
- Centro Sul e no site www.amver.org.br para conhecimento de todos os interessados.
2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.
3 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas
a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
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comunicado a todos os licitantes via fac-símile ou correio eletrônico (e-mail).
X – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - A adjudicação do objeto licitado será feita pelo menor preço por item.
2 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo
à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
3 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.
XI – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
1 - Encerrado o procedimento licitatório, os representantes legais das propostas classificadas em 1º
(primeiro) lugar no presente certame, serão convocados para assinarem a Ata de Registro de Preços e o
Contrato para fornecimento, conforme Minuta de Ata de Registro de Preços, Minuta Contratual e
proposta aceita.
2 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre o CISRU Centro Sul e as Empresas que
apresentarem as propostas classificadas em 1º (primeiro) no presente certame, terá validade pelo prazo
de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos
termos da legislação pertinente.
3 - Os representantes legais das propostas vencedoras deverão assinar a Ata de Registro de Preços e o
Contrato dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
4 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços
e Contrato, ou recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação, bem como aqueles que deixarem de assinar o referido documento no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de
prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pelo CISRU - Centro Sul, poderão ser convocados os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2o,
da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a
10% (dez por cento) do valor do contrato a ser firmado e mais a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
XII – ENTREGA E PAGAMENTO
1 – A entrega dos produtos se dará no prazo de até 10 (dez) dias de acordo com o cronograma a ser
definido pelo Setor de Almoxarifado do CISRU - Centro Sul, após a solicitação do CISRU - Centro Sul,
de acordo com a necessidade e mediante requisição assinada pelo responsável na Rodovia BR – 265, n.º
1.501, Bairro Grogotó – CEP 36.202-630 – em Barbacena/MG.
2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Setor de
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Tesouraria do CISRU - Centro Sul, por meio de crédito em conta corrente em até 15 (quinze) dias,
após a devida comprovação da entrega definitiva dos produtos nas condições exigidas e emissão da
respectiva Nota Fiscal.
2.1 - O pagamento será efetuado mediante expedição de boleto ou depósito em conta bancária,
preferencialmente, do Banco do Brasil S/A.
3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços.
5 - Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação,
sem quaisquer ônus para o Consórcio, tais como frete, tributos etc.
6 - É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de vigência da ata de registro de preços,
antes de ser completado o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data-limite da assinatura
deste contrato, indicada no título XI do presente Edital.
7 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento
de preços em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, ou com vistas a ajustar o
equilíbrio econômico financeiro entre as partes.
XIII – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
1 - Os recursos financeiros para cobertura das despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentárias do CISRU - Centro Sul:
Gestão Samu: 4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.0001.2.0004
Gestão do Consórcio: 3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.0001.2.0003
XIV – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar
e contratar com o Consórcio, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
2 - Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades;
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual, sem
justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais sanções, que
poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto ao CISRU - Centro Sul;
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
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e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
3 - O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três) dias úteis,
contados da data de recebimento da notificação.
4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado dos
pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a
diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de guia própria emitida pelo CISRU - Centro Sul, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.
5 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
6 – Rescisão unilateral da ata de registro sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas e
danos, quando couber.
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do
licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
2 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
2.1 – A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar da empresa licitante a apresentação de amostra
de algum item, determinando prazo para o cumprimento de tal exigência.
3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada.
4 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, a Pregoeira poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
5 - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado
especificado e válido.
6 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura
da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
6.1 - Se houver solicitação de documentos, estes poderão ser enviados, no momento da sessão, via
fac-símile, e, posteriormente, deverão ser enviados a Pregoeira em até 48 (quarenta e oito) horas, em
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original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela
Pregoeira ou Equipe de Apoio;
6.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da
proposta.
7 - As decisões do Presidente do CISRU - Centro Sul e da Pregoeira serão publicadas no “Mural de
Avisos e Publicações – órgão oficial de imprensa do CISRU - Centro Sul”.
8 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.
9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CISRU - Centro Sul
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
10 - O CISRU - Centro Sul poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
11 - Para atender a seus interesses, o CISRU - Centro Sul reserva-se o direito de alterar quantitativos,
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no §
1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
12 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no endereço www.amver.org.br,
também poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço sito à fl. 1 deste.
12.1 - As Empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet se
obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.amver.org.br e as
publicações no “Mural de Avisos e Publicações – órgão oficial”, quando for o caso, com vista a
possíveis alterações e avisos.
13 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail:
licitacao@cisru.saude.mg.gov.br, via Telefax (32) 3332-5377.
14 - Fica eleito o foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.
Barbacena, 27 de março de 2017.
Mercês Ribeiro Santiago
Pregoeira Oficial do
CISRU - Centro Sul
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2017
Em razão do disposto nos artigos 7º, § 2º, II da Lei nº. 8.666/93, e 8º, incisos I e II, do Decreto
n.º 3.555, de 08/08/2000, cumpre-se apresentar o estudo preliminar denominado “Projeto Básico/Termo
de Referência”, com objetivo de reunir elementos necessários e suficientes à caracterização do objeto a
ser contratado, fornecendo subsídios para a montagem do plano de licitação e aquisição dos produtos a
serem adquiridos a preços praticados no mercado.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS
DE TELEFONIA
1. OBJETO:
1.1 - Constitui objeto deste o Registro de Preços para contratação de Empresa de Pequeno Porte –
EPP, Microempresa - ME ou Microempreendedor Individual - MEI para futuro e eventual
fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática e equipamentos de telefonia,
em atendimento ao CISRU - Centro Sul, conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante
deste instrumento convocatório.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1 - Tal aquisição se justifica dada a necessidade de adquirirmos equipamentos, suprimentos e
periféricos de informática e equipamentos de telefonia destinados aos setores administrativos do
Complexo Regulador do CISRU - Centro Sul, bem como à Central de Regulação.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ITEM

QTDE.

1

5

2

2

DESCRIÇÃO
Álcool Isopropílico 1000ml – Para limpeza e
conservação dos equipamentos de informática.
Alicate Punch Down
Especificações:
- Compatibilidade: conectar e cortar os fios Blocos tipo
M-10 e Pouyet
- Alicate Fixador Para Keystone E Patch Panel Ht-Tools.
- Com Regulagem De Pressão E Laminas Destacáveis
Ideal Para Inserção Cabo Utp Cat.

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

R$ 24,5300

R$ 122,65

R$ 80,6333

R$ 161,27

14

3

2
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10

5

12

6

5

7

5

8

5

- Fabricado Em Material Resistente De Altíssima
Qualidade E Possui Empunhadura Super Confortável.
Especificações:
- Alicate De Inserção (Punch Down) - Fixador Para
Keystone E Patch Panel
- Com Regulagem De Pressão
- Matérial Resistente
Apresentar Prospecto.
Apresentador Sem fio
Especificações:
- Receptor sem fio plug-and-play: Não há software para
instalar. Para começar, basta conectar o receptor a uma
porta USB. Quando a apresentação terminar, guarde o
receptor no apresentador.
- Ponteiro a laser vermelho: Será fácil para o público ver
exatamente aquilo para o qual você está apontando.
- Botões internos de apresentação de slides
- Botão de ligar/desligar
Apresentar Prospecto.
Bateria Nobreak
Especificações:
- Tecnologia AGM e VRLA
- Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts;
- Capacidade Nominal: 7AH/Hora;
- Dimensões(cm): 15,1 x 6,5 x 9,4 (Comp. x Larg. x Alt.);
- Peso (Kg): 2,1.
Apresentar Prospecto.
Bateria Nobreak
Especificações:
- Tecnologia AGM e VRLA
- Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts;
- Capacidade Nominal: 5AH/Hora;
- Dimensões(cm): 7 x 9 x 10 (Comp. X Larg. x Alt.);
Apresentar Prospecto.
Bateria Notebook
Especificações:
10.8V - 4.400mAh - 48Wh
Metal:Li-Ion
Marca : Energy
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Caixa de Cabo Coaxial
- Cabo para CFTV
- Coaxial 4mm 75 OHMS para Video
80% Malha, 26 AWG
- Bipolar (para passar energia)
- Ideal para Rede de monitoramento de CFTV (Circuito
fechado de TV) e segurança. Para uso interno ou externo,
cabo coaxial + bipolar o que permite passar imagem e
energia no mesmo cabo.
- Rolo com 100 Metros
- Cor Branco
Cabo Espiral p/ Telefone – 5 unidades
- Cabo espiralado / cordão espiral para telefone com RJ9.

R$ 92,4550

R$ 184,91

R$ 103,9967

R$ 1039,97

R$ 79,9967

R$ 959,96

R$ 193,9667

R$ 969,83

R$ 72,4500

R$ 362,25

R$ 31,9000

R$ 159,50
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1
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3

- Cabo europel, com alma de fibra, 100% Flexível.
- Comprimento: 25cm
Cabo VGA para conexão
Especificações:
- Compatível com equipamentos
VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
- 2 metros de Comprimento
Caixa de Cabo CAT.5e
Especificações:
- Categoria: CAT.5e
- Cor padrão: azul claro
- Embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305
metros
- Construção: U/UTP -  4 pares trançados compostos de
condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em
polietileno especial
- Capa externa: PVC na opção CMX
Câmera de Vídeo Monitoramento
Especificações:
- Sensor de imagem: GC2023 - 1/2,7
- Processador: FH8536E(V30E)
- Pixels Efetivos: 1920X1080
- Resolução: 1080P
- Formato: PAL/NTSC
- Lente: 3,6mm
- Alcance do Infra: 30 metros
- Número de Leds: 36 Leds de 5 mm
- Day/night: IR Cut
- Iluminação: Color: 0.1 lux/ F1.2, B/W: 0.01 lux / F1.2
- Shutter Eletrônico: Auto/1/50(1/60)~1/100,000s;
- Relação Sinal Ruido: >50dB
- DNR: 3DNR
- Saida de Vídeo: AHD Video(1080P)
- Distancia de transmissão: Over 500m via 75-3 coaxial
cable
- Tensão de alimentação: 12 VDC
- Corrente: Infra desligado 100mA / Infra ligado 300mA
- Peso: 0,520Kg
- Temperatura: -20°C~50°C
- Umidade: <90%
- Índice de Proteção: IP66
Apresentar Prospecto.
Conector Keystone Jack fêmea RJ45 Ct5e – Pacote
com 15 Unidades
Especificações:
- Conector: Fêmea
- Categoria: 5e, U/Utp
- Corpo: Termoplástico De Alto Impacto Não Propagante
À Chama
- Dimensões Aproximadas Da Embalagem: 15 X 8 X 6
Cm
- Peso Aproximado Do Produto: Não Informado Pelo
Fornecedor
- Peso Aproximado Da Embalagem: 0,1 Kg

R$ 19,0900

R$ 184,63

R$ 184,6333

R$ 184,63

R$ 240,1000

R$ 2401,00

R$ 77,4500

R$ 232,35
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5

17

10

18
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- Informações Adicionais: Vias De Contato Produzidas
Em Bronze - Fosforoso Com Camadas De 2,54
Micrômetros De Níquel E 1,27 Micrômetros De Ouro
Conjunto de Ferramentas
Especificações:
- Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15
- Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0 Chave De Fenda: 1.5, 2.0
- Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 - - Chave
Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2
- Chave Y: 2.0
- Chave Ph2
- Chave triangulo: 2.3
- Chave U1: 2.6 02
01 - Chaves Plásticas 01
01 - Ventosa 01
01 - Pinça Chave Pentalobe 30mm
Apresentar Prospecto.
Cooler para Processador Socket 1156
Especificações:
- Fluxo de ar: 40.9CFM
- Nível de ruído: 25dB (A)
- Velocidade: 2200 RPM ± 10%
- Voltagem: 12VDC
Decapador de Cabos
- Decapador para RJ45, RJ11 e RJ9
Disco Rígido Notebook
Especificações:
Tamanho: 2.5"
Cache: 8MB
Interface: SATA 2
Capacidade: 500GB
Velocidade do Eixo: 5400RPM
Apresentar Prospecto.
Disco Rígido
Especificações:
Tamanho: 3.5"
- Cache: 32MB
- Capacidade: 500GB
- Velocidade do Eixo: 7200RPM
Apresentar Prospecto.
Disco Rígido
Especificações:
- Série: Red
- Acondicionamento: Bare Drive
- Interface: SATA 6.0Gb/s
- Capacidade: 2TB
- RPM: IntelliPower
- Cache: 64MB
- Form Factor: 3.5"
- Taxa de dados internos: 145 MBps
- Velocidade de transferência de drive: 600 MBps
(externo)
- NASWare versão 3.0
Apresentar Prospecto.

R$ 86,9350

R$ 86,94

R$ 23,7333

R$ 237,33

R$ 18,0300

R$ 36,06

R$ 303,6667

R$ 1518,33

R$ 303,0200

R$ 3030,20

R$ 796,9950

R$ 6375,96
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DVR
Especificações:
Sistema:
- Processador principal: Microprocessador embutido de
alto desempenho
- Sistema Operacional: LINUX embarcado
Vídeo:
- Entradas: 16 canais, BNC
- Padrão: Analógico NTSC, PAL / HDCVI 720P e
1080N* / IP 1080P
Áudio:
- Entrada: 1 canal, RCA
- Saída: 1 canal, RCA
- Áudio bidirecional: Utilizar canal de entrada/saída de
áudio
Display:
- Saída de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Resolução: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720,
1024×768
- Mosaico: 1/4/8/9/16
- Máscara de privacidade: 4 zonas retangulares (por
câmera)
- OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio
de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Gravação:
- Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264B / H.264H/
G.711
- Taxa de gravação Stream principal:
1080N(1-7/12fps)/720P(1~12/15fps)/960H/D1
(1~25/30fps)
- Bit Rate (Canal Analógico): 96~2048Kb/s
- Bit Rate (Canal IP): 96~2048Kb/s
- Modos de gravação: Manual, Agenda(Regular, Detecção
de movimento)
- Intervalo de gravação: 1~60 min (Padrão: 30 min),
Pré-gravação: 1~30 seg, Pósgravação: 10~300 seg
Detecção de vídeo:
- Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push,
Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela.
- Detecção de vídeo: Detecção de m ovimento com 330
zonas (22×15) configuráveis por canal, Perda de vídeo
e Mascaramento de câmerA
Reprodução e Backup:
- Reprodução síncrona: 1/4/8/16
- Modo de busca Hora/Data com precisão de segundos,
Busca inteligente (detecção de movimento)
- Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar,
Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta,
Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera,
Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom
digital
- Modo de backup: Dispositivo USB/HD/Rede
Rede:
- Ethernet: RJ-45 (10/100)

R$ 895,0950

R$ 1790,19
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- Funções de rede http, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP,
UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP,
SNMP, Intelbras Cloud
- Conexões simultâneas: A quantidade de conexões
dependerá do tipo de firmware escolhido. Para maiores
informações acessar o manual do produto disponível no
site.
- Acessos por aplicativos: iPhone, iPad, Android,
Windows Phone
Interfaces auxiliares:
- USB: 2 portas, USB2.0
- RS485: 1 porta, para controle PTZ
Geral:
- Fonte de alimentação: DC12V/2A
- Potência: 10W (sem HD)
- Ambiente de funcionamento: 0°C ~+55°C /
10%~90%RH / 86~106kpa
- Dimensões: Compact 1U, 260mm×220mm×40mm
Apresentar Prospecto.
Filtro de Linha
Especificações:
- Corrente máxima de 10A
- Tensão de funcionamento: 127V/220V
- Potência máxima (para 127V): 1270VA
- Potência máxima (para 220V): 2200VA
- Cabo de rede com seção transversal de 0,75mm
- Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR
14136
- 6 Tomadas
Fonte ATX
Especificações:
- Botão (Liga/Desliga)
- Cabeamento Padrão
- Potência: 430W Real
- Padrão: ATX 12V V2.3
- Fans: 1 x 120mm
- Tensão 100 ~ 220V (Seleção Automática)
- Certificado de Eficiência: 80 PLUS BRONZE
- Cor: Preta
- A correção do fator de alimentação ativo de 0,99 oferece
energia limpa e confiável.
- Entrada de CA universal de 90~264 V
- Cabos extra longos com bucha suportam o chassi da
torre completa
- Um trilho único e dedicado de +12 V oferece
compatibilidade máxima com os componentes mais
modernos.
- A proteção contra sobretensão, voltagem excessiva,
subtensão e curto-circuito oferecem segurança máxima
para os componentes mais críticos do seu sistema.
- Suporte ao padrão ATX12V v2.3 mais recente e com
compatibilidade retroativa aos sistemas ATX12V 2.2 e
ATX12V 2.01.

R$ 22,2267

R$ 333,40

R$ 274,6333

R$ 5492,67
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- Aprovações de segurança: UL, CUL, CE, CB, FCC
Classe B, TÜV, CCC, C-tick.
- MTBF: 100.000 horas
Conectores:
- 1 x ATX 20/24
- 1 x ATX 12V
- 1 x EPS
- 1 x PCI-Express (modular)
- 3 x Molex (Periféricos - modular)
- 4 x Serial ATA Power (modular)
- 1 x FDD Power
Apresentar Prospecto.
Fonte de Alimentação Chaveada
Especificações:
- Alimentação: Bivolt CHAVE 100 a 240 Volts AC
- Saída: 12 Volts DC com BORNE M4
- Corrente Máxima: 40 Amper
- Potência Máxima: 500W
- Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída
- Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
- Frequência de operação de 47 a 64 Hz
- Saída de tensão totalmente estabilizada
- Filtros EMI e EFI
Apresentar Prospecto.
Fonte Notebook
Especificações:
Potência: 65W
Diâmetro externo pino 5.5mm
Diâmetro interno pino 1.7mm
Cabo de conexão AC
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Gabinete ATX
Especificações:
- Dimensões: 420mm x 390mm x 180mm
- Placa Mãe: ATX e Micro-ATX
- Slots: 7
- Tipo de Fonte: ATX Padrão (NÃO INCLUSO)
- Conectores: 2 X USB 2.0, Mic e HD Áudio
Baias:
- 4 X 5.25 externa
- 1X 3.5 externas e 5 interna
Apresentar Prospecto.
Impressora multifuncional jato de tinta
Especificações:
- com sistema de tanque externo para recarga
- Resolução máxima de impressão: 5760x1440dpi
- Velocidade de impressão:  33ppm em preto e 15 ppm
em cores
- Tamanho da gota: 3 picolitros
- Interface: USB 2.0, Wireless
- Cabo USB: incluso
- Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4
- Capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel A4

R$ 231,6450

R$ 694,94

R$ 84,2667

R$ 421,33

R$ 104,2667

R$ 1564,00

R$ 1277,3033

R$ 1277,30
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- Tamanhos suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm
(4x6pol.), -13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta
(8 1/2x11pol.), - - --Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5
1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.),
16:9 wide, 100x148 mm - -- -----Envelopes: #10 (4 1/8x9
1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm).
- Tipos de papel suportados: Comum, Papéis Especiais
EPSON (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality
Inkjet Paper).
- Impressão duplex: manual
- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400dpi
- Profundidade máxima do scanner: 48-bit
- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7cm
- Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha
(mono), 9.5 ms/linha (cor)
- Digitalizar para PDF: Sim
- Voltagem: Bivolt
Apresentar Prospecto.
Kit Antiestático
1 Manta antiestática 2 camadas (condutora+ dissipativa)
de 2mm medidas 0,30 X 0,50m  cor cinza
1 Cabo de aterramento
1 Pulseira antiestética
1 Luva filamentos Palmfit Poliamida Cinza tamanho M
KIT Fonte de alimentação
Especificações:
- Compatível com Servidor HP ProLiant DL120 G7
- Tipo de Produto Kit Power Supply
- Intervalo de tensão de entrada 100 V AC a 240 V AC
- Potência de saída 360W
- Frequência 50 / 60Hz
- Fator de forma Módulo plug-in
Apresentar Prospecto.
Kit Refil
- Preto 1 Litro
- Ciano 1 Litro
- Amarelo 1 Litro
- Magenta 1 Litro Compativel Com Ecotank
- Secagem Rápida
Maleta de Ferramentas
Especificações:
- Maleta dobrável
- Fácil de carregar
- 117 peças
- Ferramentas de qualidade superior
Conteúdo da maleta:
- 01 Caixinha com sortimentos (pregos, tachinhas, etc)
- 49 Bits diversos – 25mm;
- 14 Soquetes encaixe 1/4"
- 4 Soquetes encaixe 3/8”
- 01 Adaptador – 1/4" x 3/8”
- 24 Chaves allen;
- 01 Adaptador

R$ 52,6000

R$ 105,20

R$ 2240,8050

R$ 4481,61

R$ 138,4000

R$ 692,00

R$ 176,8600

R$ 176,86
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- 01 Extensão encaixe 3/8”
- 01 Soquete de vela encaixe 3/8”
- 01 Porta bits imantado
- 04 Chaves de fenda para relojoeiro, fenda e philips
- 01 Nível tipo torpedo – 125 mm/ 5”
- 04 Mini grampos multiuso
- 01 Disco plástico encaixe 3/8”
- 04 Chaves fixas
- 01 Chave ajustável de 8”
- 01 Catraca encaixe 3/8”
- 01 Cabo articulado
- 01 Alicate bico meia cana 6”
- 01 Alicate corte diagonal 6”
- 01 Estilete
Apresentar Prospecto.
Maleta/Pasta para Notebook
Especificações:
- Compartimento almofadado exclusivo para acomodar
notebook de até 15,6 polegadas
- Cor Preta
- Produzida Em Materiais De Alta Qualidade, Com
Costuras Reforçadas, Apresentando Máxima Durabilidade
E Resistência.
- Fechamento Em Zíper.
- Transporte Transversal.
- Base Com Apoio Emborrachado.
- Duas Alças De Transporte: Alça Lateral (Não
Removível), Para - -Transporte Transversal, Com Apoio
Macio Para Os Ombros E Alça Reforçada Para As Mãos.
Apresentar Prospecto.
Memória RAM
Especificações:
- Seguimento: Desktop
- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1333Mhz
- Latência: 9-9-9-24
- Formato da memória: DIMM
Apresentar Prospecto.
Memória RAM Notebook
Especificações:
- Seguimento: Notebook
- Padrão: DDR3 PC3-10666
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1333Mhz
Apresentar Prospecto.
Memória RAM
Especificações:
- Compatível com Servidor HP ProLiant DL120 G7
- Seguimento: Servidores
- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1333Mhz PC3-10600E Unbuffered
- Formato da memória: UDIMM

R$ 81, 4300

R$ 488,58

R$ 222,7900

R$ 4455,80

R$ 217,1967

R$ 1085,98

R$ 489,4950

R$ 1957,98
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Apresentar Prospecto.
Mouse sem fio
Especificações:
- Resolução 1600 DPI
- Instalação Plug and Play
- Sensor óptico
- Voltagem: 3.7V
- Corrente 4mA
- Funciona até 10m de distância
- Cor: Preto
- Dimensões: 3,2 x 6,2 x 10,1 mm
Apresentar Prospecto.
Multímetro
Especificações:
- Instrumento destinado a usuários hobbistas
- Destaca-se pelo seu custo/benefício e teste de
continuidade
- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)
- Indicação de Sobre faixa: Mostra apenas o dígito mais
significativo (1)
- Mudança de Faixa: Manual
- Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é
mostrado no display
- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%
- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%
- Altitude: até 2000m
- Uso Interno
- Linha Hobby
- Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A)
- Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm
- Tensão DC
- Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
- Precisão: 200mV ± (0.5%+5D) 2000mV ~ 600V ±
(0.8%+5D)
- Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V
- Impedância de Entrada: 1MW
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
- Corrente DC
- Faixa: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A
- Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1.0%+5D); 200mA ±
(1.2%+5D); 10A ± (2.0%+5D)
- Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA
- Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0.25A/250V para
entrada mA, sem Fusível para Entrada 10A (10A máximo
por 10 segundos)
- Tensão AC
- Faixa: 200V, 600V
- Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D)
- Resolução: 100mV, 1V
- Impedância de Entrada: 500kW
- Resposta em Freqüência: 40Hz a 400Hz
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
- Resistência
- Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 2000kW

R$ 44,2933

R$ 442,93

R$ 44,9450

R$ 89,89
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- Precisão: 200W ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200kW ±
(0.8%+5D); 2000kW ± (1.2%+5D)
- Resolução: 0.1W, 1W, 10W, 100W, 1kW
- Tensão de Circuito Aberto: <3.2V DC (máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS
- Teste de Transistor
- Faixa: 1 a 1000
- Tipo: NPN / PNP
- Corrente de Base: Aprox. 10µA DC
- Tensão Vce: 2.8V DC
- Teste de Diodo
- Faixa: Diodo
- Corrente de Teste: 1mA
- Tensão de Teste: 2.8V DC (máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS
Nobreak
Especificações:
- Saída
Capacidade de Potência de Saída 300 Watts / 600 VA
Tensão nominal de saída 115V
Eficiência em carga total 90.0%
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60
Hz
Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada
Conexões de Saída (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva)
-Entrada
Tensão nominal de entrada 115V
Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz
Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136
Comprimento do Cabo 1.28 metros
-Baterias & Tempo de operação
Tipo de Bateria selada Chumbo-Acido livre de
manutenção: a prova de vazamento
Tempo de recarga típico 12 horas(s)
Quantidade de RBC™ 1
-Comunicação & Gerenciamento
Painel de controle Indicação do Status do LED com
On-Line: Bateria Ligada
Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria: Alarme
distinto de pouca bateria
-Proteção contra surtos e filtragem
Classe de surto de energia 25 Joules
Dimensões: 204x132x253(mm)
Peso Líquido 6.00 KG
Cor Preto
Apresentar Prospecto.
Placa Mãe
Especificações:
Chip Set: SLJ4P
Tipo do Processador: Core i7 / i5 / i3 – Segunda geração
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Placa Mãe
Especificações:

R$ 319,3000

R$ 4789,50

R$ 549,4500

R$ 2197,80

R$ 466,1567

R$ 9323,13
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- Tipo do Socket: LGA 1156
- Barramentos compatíveis: 2.4 G a 3.6 G
- Tipo do Processador: Core i7 / i5 / i3 / Pentium
- Memória Padrão: DDR3 1333/1066
- Chipset: Intel H55
- Compatibilidade com o Processador i3-540
Apresentar Prospecto.
Placa Wireless
Especificações:
- Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Faixa de Frequência: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
- Antena: Destacável 2 dBi dipolo antena
- Segurança: Criptografia de dados WEP 64/128-bit,
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK,
WPA/WPA2-EAP), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Tensão: 5 VDC + / - 5%
- Interface: 802.11n: até 150 Mbps, 802.11g:
6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps, 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps
Interface
- PCI de 32 bits Local Bus
- O suporte padrão e faixa de baixo perfil incluído LEDs
de Diagnóstico
- Temperatura: 0 º C a 40 º C (32 &_730; F a 104 &_730;
F
- Temperatura de armazenamento: -20 º C a 65 º C (-4
&_730; F a 149 &_730; F)
- Umidade: 10% a 90% sem condensação
- Umidade para armazenamento: 5% a 95% sem
condensação
- Certificações: CE, Classe B da FCC, C-Tick, IC, *
Wi-Fi, Certificação WPS
Apresentar Prospecto.
Roteador 150 Mbps
Especificações:
Hardware:
- Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps
- 1 Porta WAN 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa 9VDC / 0,6A
- Padrões Wireless IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE
802.11b
- Antena Onidirecional fixa de 5dBi
- Frenquência 2,4 a 2,4835 GHz
- Taxa do Sinal 11n: Até 150Mbps (dinâmico)
- Segurança Wireless WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK /
WPA2-PSK 64/128/152 bits
- DHCP Lista de servidores, clientes e clientes DHCP
- Certificação CE, FCC, RoHS
Ambiente:
- Temperatura de Operação: 0º a 40ºC (32º a 104ºF)
- Temperatura de armazenamento: -40º a 70ºC (-40º a
158ºF)
- Umidade de operação: 10% a 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem
condensação

R$ 74,5033

R$ 745,03

R$ 82,4233

R$ 824,23
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Apresentar Prospecto.
Roteador 300 Mbps
Especificações:
- Interface Wireless: WDS Bridge, WMM, CCA
- Interface LAN: DHCP, NAT
- Firewall DOS/SPI
- Encaminhamento de Portas
- Servidor Virtual
- UPnP
- DMZ
- ACL (Controle de Acesso)
- VPN Pass-Through, QoS (Controle de Banda)
Portas e Interfaces
- 4 portasFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (rede local)
- 1 portaFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (internet)
- Botão Liga/Desliga
- Botão Reset físico
Velocidades
- Até 300Mbps na interface de transmissão Wireless
- Até 100Mbpsnas interfaces Ethernet
Fonte e Alimentação
- Tensão de entrada da fonte: 100-240V Bivolt com
chaveamento automático
- Tensão de entrada do roteador: 9V 0,85ª
Apresentar Prospecto.
SmartPhone
Especificações:
- Cor Preto
- Tipo de Chip: Micro Chip
- Quantidade de Chips Dual Chip
- Memória Interna 16GB
- Memória RAM 2GB
- Processador Octa-core Qualcomm Snapdragon 616
(MSM8939 - Quad-core 1.5 GHz + Quad-core 1.0 GHz)
- Sistema Operacional: Android
- Versão: 5.1.1, Lollipop
- Tipo de tela: LCD TFT
- Tamanho do Display: 5"
- Resolução: 1920x1080
- Câmera traseira: 13MP
- Câmera frontal:5MP
- Filmadora :Full HD
-Expansivo: até MicroSD até 32GB
- Alimentação/Tipo de bateria: 2750 mAh, Lithium
Banda GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA
850/900/1700/1900/2100 MHz LTE
1900(B2)/1800(B3)/1700 AWS(B4)/2600(B7) e
700apt(B28)
- Conectividade: Wi-Fi, 3G, 4G
- Recursos de Chamada Viva Voz, Espera de Chamada
Outros Recursos Acelerômetro, proximidade, luz
ambiente, E-Compass e giroscópio

R$ 119,9967

R$ 599,98

R$ 887,4000

R$ 1774,80
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- Conteúdo da Embalagem
1 telefone; 1 kit de
manuais; 1 fone de ouvido estéreo; 1 cabo para
sincronismo; 1 carregador de parede
- Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)
14,2x7,1x0,82cm
- Peso líq. aproximado do produto (kg): 150g
Apresentar Prospecto.
Spray Limpa Contato 300ml
Suporte de parede para TV
Especificações:
- suporte articulado para TV LCD 42 polegadas
- Recuado fica a apenas 10cm da parede;
- Esticado fica a 20cm da parede;
- Movimentos horizontais em suas 2 articulações:
Coloque sua TV em diferentes posições;
- Perfeita correção de ângulo: placa com inclinação de 60°
para cima e 60° para baixo:
- Desenvolvido em aço carbono, e pintado
eletrostaticamente por pintura Epóxi antiferrugem.
Teclado USB
Especificações:
- Teclas de perfil plano e silenciosas
- Conexão: USB
- Padrão ABNT2
- Versão em Português
- Design resistente a derramamentos
- Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de
pressionamentos
- Suportes inclináveis, fortes  e ajustáveis
- Caracteres nítidos e brilhantes
Computador baseado no Windows:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 10
- Porta USB
Linux:
- Linux de kernel 2.6+
- Porta USB
Informações adicionais:
- Digitação agradável: Suas mãos desfrutarão de teclas de
perfil baixo e silenciosas, além de um layout com teclas F
em tamanho normal e teclado numérico.
- O teclado delgado não é apenas elegante, tem um design
resistente a derramamentos,* suportes inclináveis
robustos e teclas duráveis.
- Basta conectá-lo a uma porta USB no computador de
mesa, no laptop ou notebook e começar a usar.
Apresentar Prospecto.
Teclado Notebook
Padrão BR
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Tela Notebook
Especificações:
Tamanho: 15.6"

R$ 11,9667

R$ 59,83

R$ 84,6300

R$ 169,26

R$ 61,2150

R$ 918,23

R$ 82,2667

R$ 411,33

R$ 325,9800

R$ 977,94
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Backlit: LED
Resolução: 1366 x 768
Acabamento:  Brilhante (Glossy, True Brite)
Conector: Conector inferior esquerdo 40pinos
Procedência: Grade A+
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Telefone Celular
Especificações:
- Cor: Preto.
- Tela: 1.4 .
- Frequência 2g: Gsm 850/1900.
- Memória Ram: 4 Mb.
- Sim Card: Regular Sim.
- Bateria: 800mah.
10
R$ 195,9167
R$ 1959,17
-  Memória Ram De 384kb.
-  Teclado Numérico Físico
- Comunicação: 3.5 Mm Stereo
- Frequência: Fm Radio.
- Peso Bruto (Gr): 144
- Dimensões Da Embalagem (Cm): 12.8 X 7.5 X 5
- Resolução Da Tela: 128 X 128.
Apresentar Prospecto.
Testador de cabos
Especificações:
- com conectores RJ-45, RJ-11, BNC e USB.
- Visualização fácil para se verificar a pinagem correta
dos cabos.
- Checa a continuidade do sinal no cabo , mau contato, se
está aberto, em curto, crossover e grounding.
2
- LEDs de fácil visualização de Status do cabo.
R$ 22,8500
R$ 45,70
- Testa cabos instalados em patch panel ou espelhos de
parede.
- Extensão máxima de teste até 180 m (RJ-45, RJ-11 e
BNC).
- Não pode ser usado em circuito ativo.
- A parte inferior direita do testador é removível e pode
ser usado na outra ponta do cabo, até 180 metros.
Garrafa de Pinta Preta –
Especificações:
5
R$ 61,6000
R$ 308,00
- Compatível com Eco tank
- Secagem Rápido
TOTAL: R$ 68.908,63 (sessenta e oito mil novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).

4. METODOLOGIA:
4.1 - O critério de aceitação das propostas será o REGISTRO DE MENOR PREÇO POR ITEM e de
acordo com as especificações do objeto.
4.2 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira deverá negociar particularmente com
o detentor da mesma para que seja obtido melhor preço.
4.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das
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condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.
4.5 - A empresa à qual for adjudicado o objeto do certame deverá apresentar no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da adjudicação uma nova proposta adequada ao valor final obtido, resultado da
negociação a ser realizada após a fase de lances.
5. DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
5.1 - Os recursos financeiros para cobertura das despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentárias do CISRU - Centro Sul:
Gestão Samu: 4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.0001.2.0004
Gestão do Consórcio: 3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.0001.2.0003
6. ENTREGA E PAGAMENTO
6.1 - A entrega dos produtos se dará no prazo de até 10 (dez) dias de acordo com o cronograma a ser
definido pelo Setor de Almoxarifado do CISRU - Centro Sul, após a solicitação do CISRU - Centro Sul,
de acordo com a necessidade e mediante requisição assinada pelo responsável na Rodovia BR – 265, n.º
1.501, Bairro Grogotó – CEP 36.202-630 – em Barbacena/MG.
6.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Setor de
Tesouraria do CISRU - Centro Sul, por meio de crédito em conta corrente em até 15 (quinze) dias,
após a devida comprovação da entrega definitiva dos produtos nas condições exigidas e emissão da
respectiva Nota Fiscal.
6.3 - O pagamento será efetuado mediante expedição de boleto ou depósito em conta bancária,
preferencialmente, do Banco do Brasil S/A.
6.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
6.6 - Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação,
sem quaisquer ônus para o Consórcio, tais como frete, tributos etc.
6.7 - É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de vigência da ata de registro de
preços, antes de ser completado o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data-limite da
assinatura deste contrato, indicada no título XI do presente Edital.
6.8 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento
de preços em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, ou com vistas a ajustar o
equilíbrio econômico financeiro entre as partes.
7. DA VIGÊNCIA:
7.1 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre o CISRU - Centro Sul e as Empresas que
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apresentarem as propostas classificadas em 1º (primeiro) no presente certame terá validade pelo prazo
de 12 (doze) meses.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.
8.2 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CISRU Centro Sul
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
Barbacena, 27 de março de 2017.
Mercês Ribeiro Santiago
Pregoeira Oficial do
CISRU - Centro Sul
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
........timbre ou identificação do licitante........

AO
CISRU - Centro Sul
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017

Nome do Responsável legal da Empresa: ____________________________________
Nº do CPF: ___________________    Nº do RG  ______________________
Nº do tel   :____________________    E-mail :    ______________________
Dados bancários da conta jurídica: Agência_________ C/C ______________
ITE
M

QTDE.
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DESCRIÇÃO
Álcool Isopropílico 1000ml – Para limpeza e
conservação dos equipamentos de informática.
Alicate Punch Down
Especificações:
- Compatibilidade: conectar e cortar os fios Blocos
tipo M-10 e Pouyet
- Alicate Fixador Para Keystone E Patch Panel
Ht-Tools.
- Com Regulagem De Pressão E Laminas
Destacáveis Ideal Para Inserção Cabo Utp Cat.
- Fabricado Em Material Resistente De Altíssima
Qualidade E Possui Empunhadura Super
Confortável. Especificações:
- Alicate De Inserção (Punch Down) - Fixador
Para Keystone E Patch Panel
- Com Regulagem De Pressão
- Matérial Resistente
Apresentar Prospecto.
Apresentador Sem fio
Especificações:
- Receptor sem fio plug-and-play: Não há software
para instalar. Para começar, basta conectar o
receptor a uma porta USB. Quando a apresentação
terminar, guarde o receptor no apresentador.
- Ponteiro a laser vermelho: Será fácil para o
público ver exatamente aquilo para o qual você
está apontando.
- Botões internos de apresentação de slides
- Botão de ligar/desligar
Apresentar Prospecto.
Bateria Nobreak
Especificações:
- Tecnologia AGM e VRLA

MARCA/
MODELO

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$
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- Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts;
- Capacidade Nominal: 7AH/Hora;
- Dimensões(cm): 15,1 x 6,5 x 9,4 (Comp. x Larg.
x Alt.);
- Peso (Kg): 2,1.
Apresentar Prospecto.
Bateria Nobreak
Especificações:
- Tecnologia AGM e VRLA
- Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts;
- Capacidade Nominal: 5AH/Hora;
- Dimensões(cm): 7 x 9 x 10 (Comp. X Larg. x
Alt.);
Apresentar Prospecto.
Bateria Notebook
Especificações:
10.8V - 4.400mAh - 48Wh
Metal:Li-Ion
Marca : Energy
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Caixa de Cabo Coaxial
- Cabo para CFTV
- Coaxial 4mm 75 OHMS para Video
80% Malha, 26 AWG
- Bipolar (para passar energia)
- Ideal para Rede de monitoramento de CFTV
(Circuito fechado de TV) e segurança. Para uso
interno ou externo, cabo coaxial + bipolar o que
permite passar imagem e energia no mesmo cabo.
- Rolo com 100 Metros
- Cor Branco
Cabo Espiral p/ Telefone – 5 unidades
- Cabo espiralado / cordão espiral para telefone
com RJ9.
- Cabo europel, com alma de fibra, 100% Flexível.
- Comprimento: 25cm
Cabo VGA para conexão
Especificações:
- Compatível com equipamentos
VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
- 2 metros de Comprimento
Caixa de Cabo CAT.5e
Especificações:
- Categoria: CAT.5e
- Cor padrão: azul claro
- Embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão
de 305 metros
- Construção: U/UTP -  4 pares trançados
compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24
AWG, isolados em polietileno especial
- Capa externa: PVC na opção CMX
Câmera de Vídeo Monitoramento
Especificações:
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- Sensor de imagem: GC2023 - 1/2,7
- Processador: FH8536E(V30E)
- Pixels Efetivos: 1920X1080
- Resolução: 1080P
- Formato: PAL/NTSC
- Lente: 3,6mm
- Alcance do Infra: 30 metros
- Número de Leds: 36 Leds de 5 mm
- Day/night: IR Cut
- Iluminação: Color: 0.1 lux/ F1.2, B/W: 0.01 lux /
F1.2
- Shutter Eletrônico: Auto/1/50(1/60)~1/100,000s;
- Relação Sinal Ruido: >50dB
- DNR: 3DNR
- Saida de Vídeo: AHD Video(1080P)
- Distancia de transmissão: Over 500m via 75-3
coaxial cable
- Tensão de alimentação: 12 VDC
- Corrente: Infra desligado 100mA / Infra ligado
300mA
- Peso: 0,520Kg
- Temperatura: -20°C~50°C
- Umidade: <90%
- Índice de Proteção: IP66
Apresentar Prospecto.
Conector Keystone Jack fêmea RJ45 Ct5e –
Pacote com 15 Unidades
Especificações:
- Conector: Fêmea
- Categoria: 5e, U/Utp
- Corpo: Termoplástico De Alto Impacto Não
Propagante À Chama
- Dimensões Aproximadas Da Embalagem: 15 X 8
X 6 Cm
- Peso Aproximado Do Produto: Não Informado
Pelo Fornecedor
- Peso Aproximado Da Embalagem: 0,1 Kg
- Informações Adicionais: Vias De Contato
Produzidas Em Bronze - Fosforoso Com Camadas
De 2,54 Micrômetros De Níquel E 1,27
Micrômetros De Ouro
Conjunto de Ferramentas
Especificações:
- Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9,
T10, T15
- Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0 Chave De Fenda: 1.5,
2.0
- Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 - Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2
- Chave Y: 2.0
- Chave Ph2
- Chave triangulo: 2.3
- Chave U1: 2.6 02
01 - Chaves Plásticas 01
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01 - Ventosa 01
01 - Pinça Chave Pentalobe 30mm
Apresentar Prospecto.
Cooler para Processador Socket 1156
Especificações:
- Fluxo de ar: 40.9CFM
- Nível de ruído: 25dB (A)
- Velocidade: 2200 RPM ± 10%
- Voltagem: 12VDC
Decapador de Cabos
- Decapador para RJ45, RJ11 e RJ9
Disco Rígido Notebook
Especificações:
Tamanho: 2.5"
Cache: 8MB
Interface: SATA 2
Capacidade: 500GB
Velocidade do Eixo: 5400RPM
Apresentar Prospecto.
Disco Rígido
Especificações:
Tamanho: 3.5"
- Cache: 32MB
- Capacidade: 500GB
- Velocidade do Eixo: 7200RPM
Apresentar Prospecto.
Disco Rígido
Especificações:
- Série: Red
- Acondicionamento: Bare Drive
- Interface: SATA 6.0Gb/s
- Capacidade: 2TB
- RPM: IntelliPower
- Cache: 64MB
- Form Factor: 3.5"
- Taxa de dados internos: 145 MBps
- Velocidade de transferência de drive: 600 MBps
(externo)
- NASWare versão 3.0
Apresentar Prospecto.
DVR
Especificações:
Sistema:
- Processador principal: Microprocessador
embutido de alto desempenho
- Sistema Operacional: LINUX embarcado
Vídeo:
- Entradas: 16 canais, BNC
- Padrão: Analógico NTSC, PAL / HDCVI 720P e
1080N* / IP 1080P
Áudio:
- Entrada: 1 canal, RCA
- Saída: 1 canal, RCA
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- Áudio bidirecional: Utilizar canal de
entrada/saída de áudio
Display:
- Saída de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Resolução: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720,
1024×768
- Mosaico: 1/4/8/9/16
- Máscara de privacidade: 4 zonas retangulares
(por câmera)
- OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo,
Bloqueio de câmera, Detecção de movimento,
Gravação
Gravação:
- Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264B /
H.264H/ G.711
- Taxa de gravação Stream principal:
1080N(1-7/12fps)/720P(1~12/15fps)/960H/D1
(1~25/30fps)
- Bit Rate (Canal Analógico): 96~2048Kb/s
- Bit Rate (Canal IP): 96~2048Kb/s
- Modos de gravação: Manual, Agenda(Regular,
Detecção de movimento)
- Intervalo de gravação: 1~60 min (Padrão: 30
min), Pré-gravação: 1~30 seg, Pósgravação:
10~300 seg
Detecção de vídeo:
- Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações
Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela.
- Detecção de vídeo: Detecção de m ovimento com
330 zonas (22×15) configuráveis por canal,
Perda de vídeo e Mascaramento de câmerA
Reprodução e Backup:
- Reprodução síncrona: 1/4/8/16
- Modo de busca Hora/Data com precisão de
segundos, Busca inteligente (detecção de
movimento)
- Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar,
Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução
lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima
câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de
Backup, Zoom digital
- Modo de backup: Dispositivo USB/HD/Rede
Rede:
- Ethernet: RJ-45 (10/100)
- Funções de rede http, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,
Filtro IP, SNMP, Intelbras Cloud
- Conexões simultâneas: A quantidade de conexões
dependerá do tipo de firmware escolhido. Para
maiores informações acessar o manual do produto
disponível no site.
- Acessos por aplicativos: iPhone, iPad, Android,
Windows Phone
Interfaces auxiliares:
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- USB: 2 portas, USB2.0
- RS485: 1 porta, para controle PTZ
Geral:
- Fonte de alimentação: DC12V/2A
- Potência: 10W (sem HD)
- Ambiente de funcionamento: 0°C ~+55°C /
10%~90%RH / 86~106kpa
- Dimensões: Compact 1U,
260mm×220mm×40mm
Apresentar Prospecto.
Filtro de Linha
Especificações:
- Corrente máxima de 10A
- Tensão de funcionamento: 127V/220V
- Potência máxima (para 127V): 1270VA
- Potência máxima (para 220V): 2200VA
- Cabo de rede com seção transversal de 0,75mm
- Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão
NBR 14136
- 6 Tomadas
Fonte ATX
Especificações:
- Botão (Liga/Desliga)
- Cabeamento Padrão
- Potência: 430W Real
- Padrão: ATX 12V V2.3
- Fans: 1 x 120mm
- Tensão 100 ~ 220V (Seleção Automática)
- Certificado de Eficiência: 80 PLUS BRONZE
- Cor: Preta
- A correção do fator de alimentação ativo de 0,99
oferece energia limpa e confiável.
- Entrada de CA universal de 90~264 V
- Cabos extra longos com bucha suportam o chassi
da torre completa
- Um trilho único e dedicado de +12 V oferece
compatibilidade máxima com os componentes
mais modernos.
- A proteção contra sobretensão, voltagem
excessiva, subtensão e curto-circuito oferecem
segurança máxima para os componentes mais
críticos do seu sistema.
- Suporte ao padrão ATX12V v2.3 mais recente e
com compatibilidade retroativa aos sistemas
ATX12V 2.2 e ATX12V 2.01.
- Aprovações de segurança: UL, CUL, CE, CB,
FCC Classe B, TÜV, CCC, C-tick.
- MTBF: 100.000 horas
Conectores:
- 1 x ATX 20/24
- 1 x ATX 12V
- 1 x EPS
- 1 x PCI-Express (modular)
- 3 x Molex (Periféricos - modular)
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- 4 x Serial ATA Power (modular)
- 1 x FDD Power
Apresentar Prospecto.
Fonte de Alimentação Chaveada
Especificações:
- Alimentação: Bivolt CHAVE 100 a 240 Volts
AC
- Saída: 12 Volts DC com BORNE M4
- Corrente Máxima: 40 Amper
- Potência Máxima: 500W
- Proteção contra curto circuito e sobrecarga na
saída
- Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
- Frequência de operação de 47 a 64 Hz
- Saída de tensão totalmente estabilizada
- Filtros EMI e EFI
Apresentar Prospecto.
Fonte Notebook
Especificações:
Potência: 65W
Diâmetro externo pino 5.5mm
Diâmetro interno pino 1.7mm
Cabo de conexão AC
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Gabinete ATX
Especificações:
- Dimensões: 420mm x 390mm x 180mm
- Placa Mãe: ATX e Micro-ATX
- Slots: 7
- Tipo de Fonte: ATX Padrão (NÃO INCLUSO)
- Conectores: 2 X USB 2.0, Mic e HD Áudio
Baias:
- 4 X 5.25 externa
- 1X 3.5 externas e 5 interna
Apresentar Prospecto.
Impressora multifuncional jato de tinta
Especificações:
- com sistema de tanque externo para recarga
- Resolução máxima de impressão: 5760x1440dpi
- Velocidade de impressão:  33ppm em preto e 15
ppm em cores
- Tamanho da gota: 3 picolitros
- Interface: USB 2.0, Wireless
- Cabo USB: incluso
- Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de
papel A4
- Capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel
A4
- Tamanhos suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm
(4x6pol.), -13x18cm (5x7pol.), 9x13cm
(3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), - - --Oficio (8
1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.),
13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9
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wide, 100x148 mm - -- -----Envelopes: #10 (4
1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6
(114x162mm).
- Tipos de papel suportados: Comum, Papéis
Especiais EPSON (Papel Matte, Glossy, Semi
Glossy, High Quality Inkjet Paper).
- Impressão duplex: manual
- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400dpi
- Profundidade máxima do scanner: 48-bit
- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7cm
- Velocidade máxima de escaneamento: 2.4
ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor)
- Digitalizar para PDF: Sim
- Voltagem: Bivolt
Apresentar Prospecto.
Kit Antiestático
1 Manta antiestática 2 camadas (condutora+
dissipativa) de 2mm medidas 0,30 X 0,50m  cor
cinza
1 Cabo de aterramento
1 Pulseira antiestética
1 Luva filamentos Palmfit Poliamida Cinza
tamanho M
KIT Fonte de alimentação
Especificações:
- Compatível com Servidor HP ProLiant DL120
G7
- Tipo de Produto Kit Power Supply
- Intervalo de tensão de entrada 100 V AC a 240 V
AC
- Potência de saída 360W
- Frequência 50 / 60Hz
- Fator de forma Módulo plug-in
Apresentar Prospecto.
Kit Refil
- Preto 1 Litro
- Ciano 1 Litro
- Amarelo 1 Litro
- Magenta 1 Litro Compativel Com Ecotank
- Secagem Rápida
Maleta de Ferramentas
Especificações:
- Maleta dobrável
- Fácil de carregar
- 117 peças
- Ferramentas de qualidade superior
Conteúdo da maleta:
- 01 Caixinha com sortimentos (pregos, tachinhas,
etc)
- 49 Bits diversos – 25mm;
- 14 Soquetes encaixe 1/4"
- 4 Soquetes encaixe 3/8”
- 01 Adaptador – 1/4" x 3/8”
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- 24 Chaves allen;
- 01 Adaptador
- 01 Extensão encaixe 3/8”
- 01 Soquete de vela encaixe 3/8”
- 01 Porta bits imantado
- 04 Chaves de fenda para relojoeiro, fenda e
philips
- 01 Nível tipo torpedo – 125 mm/ 5”
- 04 Mini grampos multiuso
- 01 Disco plástico encaixe 3/8”
- 04 Chaves fixas
- 01 Chave ajustável de 8”
- 01 Catraca encaixe 3/8”
- 01 Cabo articulado
- 01 Alicate bico meia cana 6”
- 01 Alicate corte diagonal 6”
- 01 Estilete
Apresentar Prospecto.
Maleta/Pasta para Notebook
Especificações:
- Compartimento almofadado exclusivo para
acomodar notebook de até 15,6 polegadas
- Cor Preta
- Produzida Em Materiais De Alta Qualidade, Com
Costuras Reforçadas, Apresentando Máxima
Durabilidade E Resistência.
- Fechamento Em Zíper.
- Transporte Transversal.
- Base Com Apoio Emborrachado.
- Duas Alças De Transporte: Alça Lateral (Não
Removível), Para - -Transporte Transversal, Com
Apoio Macio Para Os Ombros E Alça Reforçada
Para As Mãos.
Apresentar Prospecto.
Memória RAM
Especificações:
- Seguimento: Desktop
- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1333Mhz
- Latência: 9-9-9-24
- Formato da memória: DIMM
Apresentar Prospecto.
Memória RAM Notebook
Especificações:
- Seguimento: Notebook
- Padrão: DDR3 PC3-10666
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1333Mhz
Apresentar Prospecto.
Memória RAM
Especificações:
- Compatível com Servidor HP ProLiant DL120
G7

39

34

10

35

2

- Seguimento: Servidores
- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1333Mhz PC3-10600E Unbuffered
- Formato da memória: UDIMM
Apresentar Prospecto.
Mouse sem fio
Especificações:
- Resolução 1600 DPI
- Instalação Plug and Play
- Sensor óptico
- Voltagem: 3.7V
- Corrente 4mA
- Funciona até 10m de distância
- Cor: Preto
- Dimensões: 3,2 x 6,2 x 10,1 mm
Apresentar Prospecto.
Multímetro
Especificações:
- Instrumento destinado a usuários hobbistas
- Destaca-se pelo seu custo/benefício e teste de
continuidade
- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)
- Indicação de Sobre faixa: Mostra apenas o dígito
mais significativo (1)
- Mudança de Faixa: Manual
- Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é
mostrado no display
- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%
- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH
< 85%
- Altitude: até 2000m
- Uso Interno
- Linha Hobby
- Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A)
- Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm
- Tensão DC
- Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
- Precisão: 200mV ± (0.5%+5D) 2000mV ~ 600V
± (0.8%+5D)
- Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V
- Impedância de Entrada: 1MW
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
- Corrente DC
- Faixa: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A
- Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1.0%+5D); 200mA
± (1.2%+5D); 10A ± (2.0%+5D)
- Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA
- Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0.25A/250V
para entrada mA, sem Fusível para Entrada 10A
(10A máximo por 10 segundos)
- Tensão AC
- Faixa: 200V, 600V
- Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D)
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- Resolução: 100mV, 1V
- Impedância de Entrada: 500kW
- Resposta em Freqüência: 40Hz a 400Hz
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
- Resistência
- Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 2000kW
- Precisão: 200W ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200kW ±
(0.8%+5D); 2000kW ± (1.2%+5D)
- Resolução: 0.1W, 1W, 10W, 100W, 1kW
- Tensão de Circuito Aberto: <3.2V DC (máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS
- Teste de Transistor
- Faixa: 1 a 1000
- Tipo: NPN / PNP
- Corrente de Base: Aprox. 10µA DC
- Tensão Vce: 2.8V DC
- Teste de Diodo
- Faixa: Diodo
- Corrente de Teste: 1mA
- Tensão de Teste: 2.8V DC (máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS
Nobreak
Especificações:
- Saída
Capacidade de Potência de Saída 300 Watts / 600
VA
Tensão nominal de saída 115V
Eficiência em carga total 90.0%
Frequência de Saída (sincronizada com rede
elétrica) 60 Hz
Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada
Conexões de Saída (4) NBR 14136 (Bateria de
Reserva)
-Entrada
Tensão nominal de entrada 115V
Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz
Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136
Comprimento do Cabo 1.28 metros
-Baterias & Tempo de operação
Tipo de Bateria selada Chumbo-Acido livre de
manutenção: a prova de vazamento
Tempo de recarga típico 12 horas(s)
Quantidade de RBC™ 1
-Comunicação & Gerenciamento
Painel de controle Indicação do Status do LED
com On-Line: Bateria Ligada
Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria:
Alarme distinto de pouca bateria
-Proteção contra surtos e filtragem
Classe de surto de energia 25 Joules
Dimensões: 204x132x253(mm)
Peso Líquido 6.00 KG
Cor Preto
Apresentar Prospecto.
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Placa Mãe
Especificações:
Chip Set: SLJ4P
Tipo do Processador: Core i7 / i5 / i3 – Segunda
geração
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Placa Mãe
Especificações:
- Tipo do Socket: LGA 1156
- Barramentos compatíveis: 2.4 G a 3.6 G
- Tipo do Processador: Core i7 / i5 / i3 / Pentium
- Memória Padrão: DDR3 1333/1066
- Chipset: Intel H55
- Compatibilidade com o Processador i3-540
Apresentar Prospecto.
Placa Wireless
Especificações:
- Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE
802.11b
- Faixa de Frequência: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
- Antena: Destacável 2 dBi dipolo antena
- Segurança: Criptografia de dados WEP
64/128-bit, Wi-Fi Protected Access
(WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP), Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
- Tensão: 5 VDC + / - 5%
- Interface: 802.11n: até 150 Mbps, 802.11g:
6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps, 802.11b: 1/2/5.5/11
Mbps Interface
- PCI de 32 bits Local Bus
- O suporte padrão e faixa de baixo perfil incluído
LEDs de Diagnóstico
- Temperatura: 0 º C a 40 º C (32 &_730; F a 104
&_730; F
- Temperatura de armazenamento: -20 º C a 65 º C
(-4 &_730; F a 149 &_730; F)
- Umidade: 10% a 90% sem condensação
- Umidade para armazenamento: 5% a 95% sem
condensação
- Certificações: CE, Classe B da FCC, C-Tick, IC,
* Wi-Fi, Certificação WPS
Apresentar Prospecto.
Roteador 150 Mbps
Especificações:
Hardware:
- Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps
- 1 Porta WAN 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa 9VDC / 0,6A
- Padrões Wireless IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b
- Antena Onidirecional fixa de 5dBi
- Frenquência 2,4 a 2,4835 GHz
- Taxa do Sinal 11n: Até 150Mbps (dinâmico)

42

41

5

42

2

- Segurança Wireless WEP / WPA /
WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits
- DHCP Lista de servidores, clientes e clientes
DHCP
- Certificação CE, FCC, RoHS
Ambiente:
- Temperatura de Operação: 0º a 40ºC (32º a
104ºF)
- Temperatura de armazenamento: -40º a 70ºC
(-40º a 158ºF)
- Umidade de operação: 10% a 90% sem
condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem
condensação
Apresentar Prospecto.
Roteador 300 Mbps
Especificações:
- Interface Wireless: WDS Bridge, WMM, CCA
- Interface LAN: DHCP, NAT
- Firewall DOS/SPI
- Encaminhamento de Portas
- Servidor Virtual
- UPnP
- DMZ
- ACL (Controle de Acesso)
- VPN Pass-Through, QoS (Controle de Banda)
Portas e Interfaces
- 4 portasFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (rede
local)
- 1 portaFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45
(internet)
- Botão Liga/Desliga
- Botão Reset físico
Velocidades
- Até 300Mbps na interface de transmissão
Wireless
- Até 100Mbpsnas interfaces Ethernet
Fonte e Alimentação
- Tensão de entrada da fonte: 100-240V Bivolt
com chaveamento automático
- Tensão de entrada do roteador: 9V 0,85ª
Apresentar Prospecto.
SmartPhone
Especificações:
- Cor Preto
- Tipo de Chip: Micro Chip
- Quantidade de Chips Dual Chip
- Memória Interna 16GB
- Memória RAM 2GB
- Processador Octa-core Qualcomm Snapdragon
616 (MSM8939 - Quad-core 1.5 GHz + Quad-core
1.0 GHz)
- Sistema Operacional: Android
- Versão: 5.1.1, Lollipop
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- Tipo de tela: LCD TFT
- Tamanho do Display: 5"
- Resolução: 1920x1080
- Câmera traseira: 13MP
- Câmera frontal:5MP
- Filmadora :Full HD
-Expansivo: até MicroSD até 32GB
- Alimentação/Tipo de bateria: 2750 mAh, Lithium
Banda GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA
850/900/1700/1900/2100 MHz LTE
1900(B2)/1800(B3)/1700 AWS(B4)/2600(B7) e
700apt(B28)
- Conectividade: Wi-Fi, 3G, 4G
- Recursos de Chamada Viva Voz, Espera de
Chamada
Outros Recursos Acelerômetro, proximidade, luz
ambiente, E-Compass e giroscópio
- Conteúdo da Embalagem
1 telefone; 1
kit de manuais; 1 fone de ouvido estéreo; 1 cabo
para sincronismo; 1 carregador de parede
- Dimensões aproximadas do produto - cm
(AxLxP)
14,2x7,1x0,82cm
- Peso líq. aproximado do produto (kg): 150g
Apresentar Prospecto.
Spray Limpa Contato 300ml
Suporte de parede para TV
Especificações:
- suporte articulado para TV LCD 42 polegadas
- Recuado fica a apenas 10cm da parede;
- Esticado fica a 20cm da parede;
- Movimentos horizontais em suas 2 articulações:
Coloque sua TV em diferentes posições;
- Perfeita correção de ângulo: placa com inclinação
de 60° para cima e 60° para baixo:
- Desenvolvido em aço carbono, e pintado
eletrostaticamente por pintura Epóxi antiferrugem.
Teclado USB
Especificações:
- Teclas de perfil plano e silenciosas
- Conexão: USB
- Padrão ABNT2
- Versão em Português
- Design resistente a derramamentos
- Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de
pressionamentos
- Suportes inclináveis, fortes  e ajustáveis
- Caracteres nítidos e brilhantes
Computador baseado no Windows:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10
- Porta USB
Linux:
- Linux de kernel 2.6+
- Porta USB
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Informações adicionais:
- Digitação agradável: Suas mãos desfrutarão de
teclas de perfil baixo e silenciosas, além de um
layout com teclas F em tamanho normal e teclado
numérico.
- O teclado delgado não é apenas elegante, tem um
design resistente a derramamentos,* suportes
inclináveis robustos e teclas duráveis.
- Basta conectá-lo a uma porta USB no
computador de mesa, no laptop ou notebook e
começar a usar.
Apresentar Prospecto.
Teclado Notebook
Padrão BR
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Tela Notebook
Especificações:
Tamanho: 15.6"
Backlit: LED
Resolução: 1366 x 768
Acabamento:  Brilhante (Glossy, True Brite)
Conector: Conector inferior esquerdo 40pinos
Procedência: Grade A+
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Telefone Celular
Especificações:
- Cor: Preto.
- Tela: 1.4 .
- Frequência 2g: Gsm 850/1900.
- Memória Ram: 4 Mb.
- Sim Card: Regular Sim.
- Bateria: 800mah.
-  Memória Ram De 384kb.
-  Teclado Numérico Físico
- Comunicação: 3.5 Mm Stereo
- Frequência: Fm Radio.
- Peso Bruto (Gr): 144
- Dimensões Da Embalagem (Cm): 12.8 X 7.5 X 5
- Resolução Da Tela: 128 X 128.
Apresentar Prospecto.
Testador de cabos
Especificações:
- com conectores RJ-45, RJ-11, BNC e USB.
- Visualização fácil para se verificar a pinagem
correta dos cabos.
- Checa a continuidade do sinal no cabo , mau
contato, se está aberto, em curto, crossover e
grounding.
- LEDs de fácil visualização de Status do cabo.
- Testa cabos instalados em patch panel ou
espelhos de parede.
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- Extensão máxima de teste até 180 m (RJ-45,
RJ-11 e BNC).
- Não pode ser usado em circuito ativo.
- A parte inferior direita do testador é removível e
pode ser usado na outra ponta do cabo, até 180
metros.
Garrafa de Pinta Preta –
Especificações:
- Compatível com Eco tank
- Secagem Rápido
TOTAL: R$                 (                                                                                                        ).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxx)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
ENTREGA DOS PRODUTOS: até 10 (dez) dias.
PAGAMENTO: em até 15 (quinze) dias.
Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com equipamentos,
transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessários para o fornecimento dos produtos.
A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições estabelecidas
neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela contidas e não serão
aceitas condições impostas que não constem neste instrumento convocatório.
_______________, ____ de____________ de 2017.
Assinatura e identificação da empresa

ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2017
CARTA DE CREDENCIAMENTO
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Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
______________________________________________________________________, portador do
Documento de Identidade n.º ___________________, para participar das reuniões relativas ao processo
licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da Empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar
documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo
daremos por firme e valioso.

_______________, ____ de _______________ de 2017.

                                             Assinatura:

Obs.: identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da Empresa.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, sob as penalidades da Lei, que a empresa .....................
inscrita no CNPJ sob o nº. .............................., com sede na ............................... cidade
................................ encontra-se HABILITADA para participar do Processo Licitatório nº
007/2017, Pregão Presencial nº 003/2017, nos ditames da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de
2002 e Lei Federal 8.666/93.

..............................., ............de ........................ de   2017.

_______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO

AO
CISRU - Centro Sul
At. – Comissão Permanente de Licitações
Processo nº: 007/2017 - Pregão Presencial nº: 003/2017 - Edital nº 003/2017.

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, vem:
DECLARAR, ciente das sanções legais que não se encontra em nenhuma das situações elencadas
no § 4º do art. 3º da LC 123/2006 para fins de participação no processo licitatório em pauta.
Por ser verdade assina a presente.

.................., ............... de ................................ de 2017.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
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N.° do documento de identidade.

ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE
DE URGÊNCIA CENTRO SUL - CISRU CENTRO SUL por Órgão Gerenciador deste Registro de
Preços, com endereço na Rodovia BR-265, N.º 1.501, Bairro Grogotó, Barbacena/MG, CEP 36.202-630,
inscrito no CNPJ sob o nº. 11.938.399/0001-72, representado pelo seu Presidente, Sr. José de Freitas
Cordeiro, inscrito no CPF 245.186.116-91, portador da CI nº M 855430, residente e domiciliado na Rua
Marquês de Bonfim, nº152, Bairro Praia em Congonhas/MG, a seguir denominado ÓRGÃO GESTOR,
RESOLVE registrar os preços objetivando a contratação de Empresa de Pequeno Porte – EPP,
Microempresa - ME ou Microempreendedor Individual - MEI para futuro e eventual fornecimento
de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática e equipamentos de telefonia, em atendimento
ao CISRU - Centro Sul à empresa ........................., inscrita no CNPJ sob o Nº .......................,
estabelecida na ........................................, cuja proposta foi classificada no certame, Processo Licitatório
Nº. 007/2017 – Pregão Presencial Nº. 003/2017, adiante denominada FORNECEDOR, nos termos da
Lei Federal 8.883/94 e das demais normas legais aplicáveis, e ainda regido o presente certame pela Lei
Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/13, Lei Complementar 123/2006, com alterações
introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
a qual apresenta sequência de classificação observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se
segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1 - Constitui objeto desta o Registro de Preços para contratação de Empresa de Pequeno Porte –
EPP, Microempresa - ME ou Microempreendedor Individual - MEI para futuro e eventual
fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática e equipamentos de telefonia,
em atendimento ao CISRU - Centro Sul, conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante
deste instrumento convocatório.
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1.1 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos o Edital Nº 003/2017 e seus Anexos.
2 – APRESENTAÇÃO: o produto objeto desta Licitação deverá ser apresentado de acordo com as
necessidades do CISRU - Centro Sul, nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento e de
acordo com as normas da ABNT.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos da legislação pertinente.
4 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CISRU - Centro Sul NÃO será obrigado a
adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o produto referido na Cláusula I, podendo utilizar,
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras.
5 – Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que lhe foi
impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às
suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisição dos respectivos produtos
pelo CISRU - Centro Sul.
CLÁUSULA IV – DO PREÇO
7 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o seguinte, de
acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial Nº 003/2017:

ITEM

QTD.

UND.

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNIT. R$

VALOR TOTAL R$

8 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial Nº 003/2017, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
9 – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no
Pregão Presencial Nº 003/2017,  pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
10 – Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante,
não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias, a partir da emissão da ordem de compra.
11 – O local da entrega de cada fornecimento, será o CISRU - Centro Sul, localizado na Rodovia
BR-265, N.º 1.501, Bairro Grogotó – CEP 36.202-630 – Barbacena/MG.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
12 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Setor de
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Tesouraria do CISRU - Centro Sul, por meio de crédito em conta corrente em até 15 (quinze) dias,
após a devida comprovação da entrega definitiva dos produtos nas condições exigidas e emissão da
respectiva Nota Fiscal.
12.1 - O pagamento será efetuado mediante expedição de boleto ou depósito em conta bancária,
preferencialmente, do Banco do Brasil S/A.
12.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
12.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
CLÁUSULA VII – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13 – Os recursos financeiros para cobertura das despesas são os constantes de recursos próprios do
CISRU - Centro Sul, constantes do orçamento de 2017, com a seguinte dotação orçamentária:
Gestão Samu: 4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.0001.2.0004
Gestão do Consórcio: 3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.0001.2.0003
CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
14 – Os contratos de fornecimento decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados
com o recebimento da requisição pela detentora.
15 – As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega destes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
16 – Se a qualidade dos produtos entregue não corresponder às especificações exigidas no Edital do
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para
substituição, no prazo máximo de 03 (três) dias, independentemente da aplicação das penalidades
cabíveis.
17 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser
feita diretamente por requisição, através de ofício, fac-símile ou correio eletrônico (e-mail), devendo
dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
carimbo e a assinatura do responsável.
18 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota fiscal fatura.
19 – A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de fornecimento enviada pela unidade
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
20 – A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
52

21 – A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na Licitação e
indicadas para registro dos respectivos preços no item 8 da Cláusula IV do presente instrumento de
registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
22 – O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Consórcio, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
23 – Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual, sem
justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais sanções, que
poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto ao CISRU - Centro Sul;
c) suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades;
d) suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
24 – O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três) dias úteis,
contados da data de recebimento da notificação.
25 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado dos
pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a
diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de guia própria emitida pelo Consórcio, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.
26 – As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
CLÁUSULA X – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
27 – Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da Cláusula II, da presente Ata, e, em
atendimento ao § 1º do art. 28 ,da Lei Federal 9.069, de 29/06/1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida
Provisória 1.488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer
reajustamento de preços, a não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio econômico
financeiro entre as partes como trata o art. 65, inciso II , alínea “d” da Lei 8.666/93, até que seja
completado o período de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para apresentação das
propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial Nº 003/2017, o qual integra a presente
Ata de Registro de Preços.
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28 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
29 – O produto objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante consoante
o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
30 – A cada fornecimento do produto, serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
Federal 8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho.
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
31 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
31.1 – Pela Consórcio, quando:
31.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
31.1.2 – a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não
aceitar sua justificativa;
31.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração;
31.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração;
31.1.5 – os preços  registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
31.1.6 – por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
31.1.7 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
31.1.7.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
31.2 – a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula IX, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XIII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
32 – A aquisição dos produtos da presente Ata do Pregão Presencial Nº 003/2017 - Registro de Preços
será autorizada, caso a caso, pelo CISRU - Centro Sul.
32.1 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
33 - Na sessão de abertura do Processo Licitatório Nº 007/2017, Pregão Presencial Nº 003/2017, esteve
presente o senhor: __________, portador da C.I Nº___ inscrito no CPF sob o Nº ___, preposto da
Empresa: ______________________.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial Nº 003/2017,
seus anexos e a proposta da empresa retro qualificada classificada em 1º lugar no certame.
35 – Fica eleito o foro, da Comarca de Barbacena, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente Ata.
36 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, no que
não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de Direito.
Barbacena, xx de xxxxxxxxx de 2017.

CISRU Centro Sul
CNPJ: 11.938.399/0001-72
(Contratante)
Nome:
C.I:
Cargo:

Testemunha 1
Ass.:
Nome:
C.I:

José de Freitas Cordeiro
M-855430 SSP/MG
Presidente

______________________
______________________
______________________

Detentora da Ata
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Contratada)
Nome:
C.I:
Cargo:

Testemunha 2
Ass.:
______________________
Nome:
______________________
C.I:
______________________
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MINUTA CONTRATUAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL       N.º 003/2017
CONTRATO Nº _ /2017
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO
SUL – CISRU - CENTRO SUL, com endereço na Rodovia BR-265, n.º 1.501, Bairro Grogotó em
Barbacena/MG, CEP 36.202-630 com inscrição no CNPJ sob o nº 11.938.399/0001-72, neste ato
representado pelo seu Presidente, Sr. José de Freitas Cordeiro, inscrito no CPF 245.186.116-91,
portador da CI nº M 855430, residente e domiciliado na Rua Marquês de Bonfim, nº152, Bairro Praia
em Congonhas/MG, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa _______________, inscrita
no CNPJ sob o nº ___, estabelecida na _________________, Nº___, Bairro___________, Cidade
_________, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato, como
especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 007/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 003/2017, do tipo menor preço, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir
pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - Constitui objeto deste o Registro de Preços para contratação de Empresa de Pequeno Porte –
EPP, Microempresa - ME ou Microempreendedor Individual - MEI para futuro e eventual
fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática e equipamentos de telefonia,
em atendimento ao CISRU - Centro Sul, conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante
deste instrumento convocatório.
1.1 - Parágrafo Único: Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital Nº
003/2017 e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização deste
Contrato, assim como o recebimento e conferência d os produtos, serão realizados pelo chefe do setor de
licitações, almoxarifado e patrimônio.
§1º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da
execução do objeto deste Contrato chefe do setor de licitações, almoxarifado e patrimônio, bem como
permitir o acesso a informações consideradas necessárias.
§3º - O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.
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§4º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste
Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
3 - São condições gerais deste Contrato:
I.
Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, §1º, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei
nº 8.666/93.
II.
O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
III.
Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização do CONTRATANTE, por
escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV.
Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das
obrigações, ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração
contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste
Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V.
O objeto deste Contrato será entregue na Rodovia BR-265, nº 1.501, Bairro Grogotó – CEP
36.202-630 - Barbacena/MG, dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as
normas e práticas técnicas a ele pertinente.
VI.
O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber o objeto em desacordo
com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao
seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as
sanções previstas na Cláusula Nona.
VII. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade
entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA
designadas para a execução e entrega do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas
as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter
securitário ou qualquer outra.
VIII. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado,
assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em
decorrência da entrega do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao
CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou
prejuízos.
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IX.
O CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d“, da Lei nº 8.666/93, por
repactuação precedida de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4 - São obrigações das partes:
I - DA CONTRATADA:
a)
observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a
indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, preservando o
CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da
CONTRATADA;
b)
manter durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer esta contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;
c)
indicar no ato da assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) preposto para
representá-la perante o CONTRATANTE, devendo este preposto responder por todos os assuntos
relativos à execução dos serviços;
d)
dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato, durante
toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE;
e)
fornecer o objeto obedecendo, rigorosamente, os prazos de entrega fixados neste Contrato e
outros que venham a ser fixados pelo CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis,
inclusive rescisão contratual;
f)
transportar o objeto, por sua conta e risco, até o local da entrega definido no preâmbulo deste
instrumento convocatório;
g)
responsabilizar-se pela qualidade do objeto entregue, substituindo, imediatamente, aquelas peças
e/ou acessórios que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às
especificações constantes deste Contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão
contratual;
h)
providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE no
prazo máximo de 03(três) dias corridos, contados a partir da comunicação formal com respeito à
execução deste Contrato;
i)
respeitar as normas e procedimentos do CONTRATANTE relativos ao acesso de terceiros às
suas dependências.
j)
Observar para o transporte as normas adequadas relativas à entrega do objeto deste Processo
Licitatório.
k)
Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à entrega, inclusive fretes e seguros desde a
origem até sua entrega no local de destino.
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l)
Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, ou prepostos, envolvidos na execução do
contrato.
m)
Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que verificados
nas dependências da contratante, os quais com esta não terão qualquer vínculo empregatício.
II – DO CONTRATANTE:
a)
comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeitos encontrados na execução do
objeto deste Contrato, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los;
b)
assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de
entrega do objeto, desde que devidamente identificado (com crachá);
c)
devolver o objeto e/ou acessórios inadequados às especificações, solicitando a sua substituição
imediata;
d)
arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos Termos Aditivos
que venham a ser firmados.
e)
Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos neste CONTRATO;
f)
Dar aceite na Nota Fiscal de Fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DA ENTREGA E DA FORMA DE PAGAMENTO
5 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente à aquisição dos produtos,
observado o preço unitário, ofertado conforme na “Proposta Comercial” constante do Anexo II do
Edital.
§1º - O valor total desta contratação é de R$ _________ (___________________________).
§2º - A entrega do objeto deste contrato será de no máximo 10 (dez) dias contados a partir da emissão
da Ordem de Compra, na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência CISRU Centro Sul, definido no Preâmbulo deste Edital.
§3º - O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva entrega do objeto nas
condições especificadas neste Contrato, que será objeto de atestação por parte do chefe do setor de
licitações, almoxarifado.
E documento fiscal correspondente.
5.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta Licitação será efetuado pelo Setor de
Tesouraria do CISRU - Centro Sul, por meio de crédito em conta corrente, da seguinte forma: em até 15
(quinze) dias, após a devida comprovação da entrega definitiva das botas nas condições exigidas e
emissão da respectiva Nota Fiscal.
5.1.1 - O pagamento será efetuado mediante expedição de boleto ou depósito em conta bancária,
preferencialmente, do Banco do Brasil S/A.
5.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
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5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
5.4 - Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta Licitação,
sem quaisquer ônus para o Consórcio, tais como frete, tributos etc.
5.5 - É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo do contrato.
5.6 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento
de preços em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, ou com vistas a ajustar o
equilíbrio econômico financeiro entre as partes.
5.7 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de depósito em conta
bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.
5.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por
parte da CONTRATADA, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária,
compensação financeira ou retardamento na entrega dos manequins.
5.9 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao
CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente à aquisição do objeto
nela discriminado, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
6 - Os recursos financeiros para cobertura das despesas decorrentes do presente processo correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária do CISRU Centro Sul, constantes no orçamento vigente de cada
exercício:
Gestão Samu: 4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.0001.2.0004
Gestão do Consórcio: 3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.0001.2.0003
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
7 - O Contrato oriundo deste Processo Licitatório vigorará pelo prazo compreendido entre a data de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, com eficácia legal a partir da
publicação do seu extrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8 - O presente Contrato poderá ser rescindido:
I.
Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
II.
Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III.
Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
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§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização ou reparação pela
CONTRATADA, o CONTRATANTE responderá pelo preço estipulado na CLÁUSULA QUINTA,
devido em face do objeto efetivamente entregue pela CONTRATADA até a data da rescisão. Em igual
situação, a CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE toda e qualquer quantia que lhe
tenha sido, eventualmente, adiantada.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou a recusa do contratado em assiná-lo, dentro do prazo
estabelecido pelo contratante, bem como o seu atraso, caracterizarão o descumprimento da obrigação
assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades.
c) Rescisão do termo de contrato, sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização por perdas e
danos à contratante.
d) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual, sem
justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais sanções, que
poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto ao CISRU - Centro Sul.
e) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, por um
período não superior a 02 (dois) anos, conforme a forma do art.87, IV da Lei n.º 8.666/93.
f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos.
g) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.1 – O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
do contrato.
9.2 – As sansões previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da
intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
10 - Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 007/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 003/2017, do tipo menor preço, que lhe deu causa, exigindo-se
rigorosa obediência ao Edital nº 003/2017 e seus Anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11 - Este Contrato terá eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no “Mural de Avisos e
Publicações órgão oficial de imprensa do CISRU - Centro Sul”.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12 - As partes elegem o foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
12.1 - E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
Barbacena, ______ de ___________ de 2017.

Nome:
C.I:
Cargo:

CISRU - Centro Sul
CNPJ: 11.938.399/0001-72
(Contratante)
José de Freitas Cordeiro
M-855430 SSP/MG
Presidente

Nome da empresa
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxx
(Contratada)
Nome:
C.I:
Cargo:

Testemunha 1
Ass.:
Nome:
C.I:
CPF:

Testemunha 2

______________________
______________________
______________________
______________________

Ass.:
Nome:
C.I:
CPF:

______________________
______________________
______________________
______________________

ANEXO VII
DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º: 003/2017
..........................................................................................inscrita no CNPJ nº .............................., por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
..........................................................................portador(a) da carteira de identidade nº......................e
o CPF nº..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega
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menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

..........................................................................................................
(Local e data)
(Assinatura e nome)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII

TERMO DE RESPONSABILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL       N.º: 003/2017

..........................................................................................inscrita no CNPJ nº .............................., por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
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..........................................................................portador(a) da carteira de identidade nº......................e
o CPF nº..................................., SE RESPONSABILIZA, pela garantia e entrega dos produtos nos
prazos e quantidades estabelecidos, bem como em perfeitas condições e restituí-los gratuitamente na
hipótese de não atenderem as condições especificadas neste Edital, mesmo após a data da requisição
emitida pelo CISRU - Centro Sul e emissão da Nota Fiscal.

..........................................................................................................
Local e data

.........................................................................................................
Assinatura e identificação da empresa
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