Tipo: Pregão Presencial N.º 014/2018
Objeto: Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços visando à contratação de empresas
para o futuro e eventual fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática,
em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul, mediante especificações descritas no Anexo I, parte integrante deste instrumento
convocatório.
Valor Estimado: R$ 114.329,59 (cento e quatorze mil trezentos vinte e nove reais e cinquenta e
nove centavos).
OBS: EDITAL COM RESERVA DE ATÉ 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS À
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE EPP/ME/MEI, CONFORME INDICADO NO ANEXO
II DESTE INSTRUMENTO.

RECIBO
A Empresa______________________________ retirou este
edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
_____________________________ ou pelo fax: _____________.
________________________, aos _____de ____________ de 2018.

______________________________
Assinatura
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OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO PELO FAX: (32) 3332-5377, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS
INTERESSADOS, 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 N.º: 015/2018
Processo Licitatório Nº.: 025/2018 de 27/08/2018 Pregão Presencial Nº.: 014/2018 (Registro de Preços)
Credenciamento: 13/09/2018 de 8h30 até o início Tipo
: Menor preço por item
da sessão para abertura dos envelopes.
Local : C
 ISRU - Centro Sul – Barbacena/MG
EDITAL COM RESERVA DE ATÉ 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS À
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE EPP/ME/MEI, CONFORME INDICADO
NO ANEXO II DESTE INSTRUMENTO.
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, 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 025/2018, na modalidade Pregão Presencial no 014/2018, com a finalidade de
selecionar propostas DE MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar
147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 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 029 de 06 de julho de 2018.
2 – O Credenciamento e abertura serão realizados de 8h30 até o início da sessão no dia 13 de
setembro de 2018, momento no qual deverão ser entregues os envelopes “Credenciamento”,
“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” com a etapa de lances na mesma data,
no endereço Rodovia BR-265, n.º 1.501, Bairro Grogotó – CEP 36.202-630 – Barbacena – MG sede
do CISRU – Centro Sul.
3 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
3.1 - Anexo I - Termo de Referência/Especificações do Objeto;
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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;
3.7 - Anexo VII - Minuta Contratual;
3.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição da República Federativa do Brasil;
II – OBJETO
1 - Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços visando à contratação de empresas para o
futuro e eventual fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática, em
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul, mediante especificações descritas no Anexo I, parte integrante deste instrumento
convocatório.
1.1 – Os itens constantes da Planilha 02 são exclusivos às empresas enquadradas como
Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempresas – ME e Microempreendedores
Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação nos itens da Planilha 01.
1.2
– As empresas que atendem aos requisitos deste Edital, entretanto não se enquadram
como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores
Individuais – MEI poderão lançar propostas de preços para os itens constantes da Planilha
02. No entanto, não poderão participar da etapa de disputa. Tal procedimento tem por
objetivo viabilizar a aplicação do disposto no subitem 4.4.2 do Título VIII deste Edital,
quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para efeito de julgamento, face à
inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI.
III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste Edital e seus anexos que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado, bem como as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de
Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei
Complementar n.° 147/2014.
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2 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VII deste instrumento convocatório.
2.1 - Participam da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente
credenciados.
3 - Não poderá participar da presente licitação Empresa:
3.1 - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração;
3.2 - Em consórcio;
3.3 - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;
4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
IV – CREDENCIAMENTO
1 - Horário do credenciamento: a partir de 8h30 do dia 13/09/2018 até o início da sessão.
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.
2.1 - cédula de identidade e comprovante de registro comercial, no caso de empresa individual;
2.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e carteira de
identidade dos sócios.
2.3 - em se tratando de sociedade comercial e, em caso de sociedade por ações, acompanhados dos
documentos de eleição de seus administradores, bem como carteira de identidade dos sócios de
ambos.
2.4 - inscrição do ato constitutivo na entidade competente, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
2.5 - 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.
3 - 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.
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4 - 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.
5 - 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.
6 - No caso de microempresa e empresa de pequeno porte:
6.1 – Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial competente COM DATA
POSTERIOR A 30 DE ABRIL DE 2018, 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.
6.2 - 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”, “Proposta Comercial” e “Habilitação” 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 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
“CREDENCIAMENTO”
RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, E-MAIL E TELEFONE.
ENVELOPE 2
A PREGOEIRA DO CISRU - CENTRO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, E-MAIL E TELEFONE.
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ENVELOPE 3
A PREGOEIRA DO CISRU - CENTRO SUL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, E-MAIL E TELEFONE.
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, 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 02 (duas) 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 – Da apresentação de prospectos.
8.1 – As empresas que cotarem os itens abaixo, para os quais são solicitados prospectos deverão
apresentá-los na sessão de julgamento para análise da equipe técnica do CISRU Centro Sul. Os itens
são os seguintes: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,
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38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72
e 73;
8.2 – Os prospectos serão analisados dentro das especificações solicitadas, bem como se atendem
com eficácia ao fim a que se destinam;
8.3 – Os produtos constantes nos prospectos que não atenderem às especificações estabelecidas no
instrumento convocatório durante a referida análise ou apresentar características divergentes das
exigidas, será imediatamente desclassificado;
VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 – A habilitação será feita mediante apresentação em original ou cópia autenticada por cartório,
integrante da Equipe de Apoio, Pregoeira ou, ainda, 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, em se
tratando de sociedade comercial e, em caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos
de eleição de seus administradores, Carteira de Identidade e CPF dos Sócios;
1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo na entidade competente, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
1.1.4 - 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.
1.1.5 - Os documentos relacionados nos itens 1.1.1 a 1.1.4 deste Título não precisarão constar
do Envelope “Documentação de Habilitação”, pois já constam 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
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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.
1.3 - PROVA DE CAPACIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA:
1.3.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
1.4 - 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 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 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 documentos 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 4.6.5 do Título
VIII.
6 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada.
7 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Ato Convocatório e seus Anexos deverá a Pregoeira considerar a proponente
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inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar nº.
123/2006.
7.1 - As ME/EPP/MEI deverão apresentar toda a documentação exigida na habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, mesmo que estes
apresentem alguma restrição.
7.2 - Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal que compõe a
Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa – ME ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, esta
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da análise da
habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério do Consórcio, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.2.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal, previdenciária e trabalhista dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à CPL.
7.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na
decadência do direito, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93;
VIII– PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
1 - A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do preâmbulo deste
Edital, com itens reservados às EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPRESAS ou
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º
147/2014;
1.1 – Após o credenciamento e identificação dos representantes das Empresas licitantes, a
Pregoeira, no horário previsto, declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais
se aceitará novos 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
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que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas;
2.4 - Os interessados que atendem aos requisitos deste Edital, entretanto não se enquadram
como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive
Microempreendedores Individuais – MEI, também poderão lançar propostas de preços para
os itens constantes da Planilha 2. No entanto, não poderão participar da etapa de disputa. Tal
procedimento tem por objetivo viabilizar a aplicação do disposto no subitem 4.4.2 deste título,
quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para efeito de julgamento, face a
inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte –EPP ou Microempreendedores Individuais – MEI.
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
1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, iniciando-se com a planilha 1,
ou seja a de ampla concorrência;
4.2 - Para os ITENS de ampla concorrência (PLANILHA 1):
4.2.1 - Em caso de empate ficto, nos termos da Lei Complementar n.°123/2006, será assegurada,
como critério de desempate, preferência de contratação para a MICROEMPRESA, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, cuja proposta seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada no final dos lances do pregão, quando
será concedido o benefício para a empresa (ME, EPP e MEI) melhor classificada.
4.2.2 - Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
4.2.2.1 - Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual melhor classificado será convocado para
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço.
4.2.2.2 - Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do subitem 4.2.2.1, será examinada a
aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação;
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4.2.2.3 - Não sendo apresentada nova proposta, na forma do subitem 4.2.2.2, ou não ocorrendo à
contratação, serão convocadas as Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate
ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;
4.2.3 - No caso de igualdade dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais, dentro da margem do empate ficto, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de apresentar
nova proposta;
4.2.4 - O direito de preferência, dentro da margem do empate ficto, somente se aplicará
quando o valor final não tiver sido apresentado por Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual;
4.3 - Não ocorrendo à contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade
da proposta e dos documentos de habilitação da licitante;
4.4 - Para os ITENS reservados a EPP, ME e MEI (PLANILHA 2):
4.4.1 - Em atendimento aos Art. 47 e 48 da LC 147/2014 os ITENS constantes da Planilha 2 é
reservado a participação exclusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual.
4.4.2 - Não havendo vencedor entre empresas enquadradas como EPP, ME ou MEI, depois de
esgotadas as possibilidades levadas em consideração às prerrogativas das referidas empresas,
bem como a ordem de classificação, o objeto poderá ser adjudicado as licitantes que não se
enquadrem como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou
Microempreendedores Individuais – MEI, desde que:
4.4.2.1 - Não reste empresa enquadrada como EPP, ME ou MEI;
4.4.2.2 - Que a empresa tenha registrado proposta para os itens (Planilha 2) reservados para EPP,
ME e MEI, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para os mesmos.
4.5 - Após aplicação da Lei Complementar n.º 123/2006, será dado início a negociação pela
Pregoeira e empresa licitante detentora do menor preço por item.
4.6 – Dos procedimentos gerais para o julgamento:
4.6.1 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
4.6.1.1 - 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;
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4.6.2 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja
obtido melhor preço;
4.6.3 - 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;
4.6.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado a licitante vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto proposto;
4.6.5 - 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.
4.7 - 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 e pelos representantes das empresas licitantes.
4.8 - Decididos os recursos ou transcorrido “in albis” o prazo para sua interposição, bem como após
a assinatura do instrumento contratual com a licitante vencedora, a Pregoeira devolverá as demais
licitantes os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
4.9 - “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).
5 - O licitante detentor do menor preço por item deverá encaminhar a Pregoeira, no endereço
citado à fl.2 deste Edital, até 48 (quarenta e oito) horas após a realização do Pregão, a
Proposta Comercial conforme Anexo II – Modelo de Planilha/ Proposta Comercial,
AJUSTADA AO PREÇO FINAL, em uma via, datilografada ou processada em computador,
com identificação da Empresa licitante, CNPJ e assinada pelo seu representante legal ou
credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em que constem
todas as informações previstas no referido modelo.
6 - 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 e pelos licitantes.
7 - Decididos os recursos ou transcorrido “in albis” o prazo para sua interposição e após assinatura
da Ata de Registro de Preços e o Contrato de fornecimento dos produtos pelo licitante vencedor, a
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Pregoeira devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
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 d o
CISRU Centro Sul 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 contrarrazões 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 contrarrazões 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
comunicado a todos os licitantes via fac-símile ou correio eletrônico (e-mail).
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X – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - A adjudicação do objeto licitado será feita pelo menor preço do 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 Contrato, conforme Minutas constantes nos Anexos: VI e VII 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.
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 do Contrato, ou se recuse a assiná-los, 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 máximo de até 08 (oito) dias a contar da data do
recebimento da autorização de fornecimento, expedida pelo Setor de Compras, na Sede do
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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência - CISRU Centro Sul, de acordo com a
necessidade e mediante requisição assinada pelo responsável.
1.1 - Os pedidos serão efetuados parceladamente pelo Consórcio na medida da necessidade através
de ordens de fornecimento expedidas pelo Setor de Compras. Para tanto, será assinado um Contrato
do valor estimado dentro de cada exercício financeiro.
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.
2.1 - O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA, através
de ordem bancária, preferencialmente no Banco do Brasil S/A, devendo para isto ficar explicitado
número da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito ou
mediante emissão de boleto bancário;
3 - Os contratos de fornecimento decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados com o recebimento da requisição pela detentora.
4 - As detentoras do Contrato e da Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência destes, mesmo que a entrega dos pedidos estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
5 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do
Pregão que precedeu o Contrato e a Ata, a remessa dos produtos apresentados será devolvida à
detentora para substituição, no prazo máximo de 03 (três) dias, independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis.
6 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá
ser feita diretamente por requisição ou através de ofício ou fac-símile, 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.
7 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota fiscal fatura, conforme
o caso.
8 - A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de compra 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.
9 - A cópia da ordem de compra referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração do contrato e da ata.
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10 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
11 - 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.
12 - 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.
13 – As empresas detentoras das Atas de Registro de Preços e dos Contratos deverão informar na
proposta comercial os dados bancários da conta jurídica, tais como: Nº da conta e da agência para
depósito dos pagamentos.
14 - É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços, antes de ser completado o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data-limite da
assinatura da Ata, indicada no título XI do presente Edital.
15 - 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 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - As despesas deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, as quais
serão apontadas pelo setor de Contabilidade no ato que anteceda cada aquisição, conforme dispõe o
Art. 7º, parágrafo 2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes nos
Contratos, ordens de compras ou outros instrumentos substitutivos a estes.
XIV – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - 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 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso,
durante o qual, sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as
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demais sanções, que poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto ao CISRU Centro Sul.
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a forma do art.87, IV da Lei n.º
8.666/93.
f) 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.
2 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do contrato.
3 - 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 05 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato.
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 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.
2.1.1 – 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 preços, a Pregoeira poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
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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 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.cisru.saude.mg.gov.br.
12.1 - As Empresas e/ou representantes que adquirirem este Edital via internet se obrigam a
acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.cisru.saude.mg.gov.br e as
publicações no “Mural de Avisos e Publicações – órgão oficial de imprensa do CISRU - Centro
Sul”.
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13 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser feitos através do e-mail
licitacao@cisru.saude.mg.gov.br e via fac-símile (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 agosto de 2018.

Mercês Ribeiro Santiago
Pregoeira Oficial do CISRU - Centro Sul
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 014/2018
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
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 fornecimento dos produtos a serem adquiridos a preços praticados no mercado.
1. OBJETO:
1.1 - Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços visando a contratação de empresas para o
futuro e eventual fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática, em
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul, mediante especificações descritas no Anexo I, parte integrante deste instrumento
convocatório.
2. JUSTIFICATIVA:
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2.1 - Tal aquisição se justifica dada a necessidade de adquirirmos equipamentos, suprimentos e
periféricos de informática destinados a manutenção dos serviços dos setores administrativos do
Complexo Regulador do CISRU - Centro Sul, bem como as bases descentralizadas, pois os
equipamentos aqui existentes necessitam de manutenção preventiva e corretiva, uma vez que tais
equipamentos de informática estão desgastados pelo tempo de uso desde o início do funcionamento
deste Consórcio e ainda adquirir novos equipamentos para substituição daqueles que não tiverem
mais condições de manutenção.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

TABELA 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA

Item

1

Especificação
Quantidade Valor unitário
ACCESS POINT 300Mbps Especificações:
- TX máxima de energia 20 dBm - BSSID até
quatro por Rádio - Segurança sem fio WEP,
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2,
TKIP / AES) -Certificações CE, FCC, IC Montagem: parede / teto (kits incluso) TemperaturaOperacional: -10 a 70 ° C (14 a
158 ° F) - Umidade de Operação: 5 - 80%,
sem condensação - Dimensões 200 x 200 x
3
692,6667
36,5 milímetros - Botões de reset
Conectividade: - -Networking Porta de
interface Ethernet (1) 10/100 - Banda de
operação: 2.4 Ghz - Antenas integradas: 3 dBi
Omni (Suporta MIMO 2x2 com o Spatial
Diversidade) - Wi-Fi padrões: 802.11 b / g / n
Alimentação:- Método de alimentação de
energia passiva over Ethernet (12-24V) -

Valor total

2.078,00
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2

3

5

6

Fonte de alimentação 24V, 0.5A PoE
adaptador incluído - Consumo de energia:
Máxima 4W - Economia de energia
Suportado Gerenciamento de tráfego
avançado: - VLAN 802.1Q- QoS avançado
por usuário Limitação de taxa - Tráfego
Amigável com Isolamento Suportado - WMM
voz, vídeo, melhor desempenho e
Background - Clientes simultâneos 100+ Taxas de dados suportados (Mbps): - Padrões:
Taxas de Data - 802.11n: 6.5 Mbps to 300
Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11b:
1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24,
36, 48, 54 Mbps
Apresentar Prospecto.
Apresentador sem fio - Especificações: Botões internos de apresentação de slides Alcance eficaz de quinze metros com
tecnologia sem fio de 2,4GHz - Apontador a
laser vermelho com indicador de LED Plug-and-play, não é necessário software Receptor armazenável e estojo para transporte
Botões: - Acionar laser - Ligar / desligar Avançar / Retroceder
Apresentar Prospecto.
Bateria Nobreak - Especificações: - Carga
em tensão Constante (25º) - Flutuação: 13.6 13.8 V - Cíclico: 14.4 - 15.0 V - Corrente
Inicial: 2.1A (máxima) - Bateria
Chumbo-Ácida - Selada Regulada por
Válvula Apresentar Prospecto.
Bateria Notebook - Especificações: 10.8V 4.400mAh - 48Wh - Metal:Li-Ion Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Cabo com Quick Disconect (QD)
Conector: plug U10P e um ponta e RJ9 em
outra.
Cabo: em espiral.
Compatíveis com telefones Yealink.
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95,00

190,00
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97,3333

2.238,67
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112,00

336,00

9

56,6667

510,00
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Cabo Espiral p/ Telefone - Cabo Espiral
para telefone com Pino Americano (RJ9 Comprimento: 1.8 Metros - Cor: Preta
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: 25 metros - Número de
Leds: 24 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.
Cooler para Processador Socket 1156
-Especificações: - Fluxo de ar: 40.9CFM Nível de ruído: 25dB (A) - Velocidade: 2200
RPM ± 10% - Voltagem: 12VDC
Disco Rígido Notebook -  Especificações: Interface: SATA 6 Gb/s (LPVX, LPCX) Fator de Forma: 2.5 polegadas - RPM: 5400 Capacidade: 500GB - Altura: 7,0 mm Compatível com ROHS - Taxas de
transferência de dados (velocidade da
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12,3333

283,67

1

209,6667

209,67

4

179,00

716,00

4

41,00

164,00

4

324,00

1.296,00
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interface): 6 Gb/s - Cache: 16MB - Latência
média: 5.5 ms
Apresentar Prospecto.
Disco Rígido 3,5 -  Especificações: Tamanho:
3.5" - Interface: SATA 6 Gb/s - Capacidade:
1TB - Form factor: 3.5-inch - RoHS
compliant - Cache: 64MB - Rotação: 7200
rpm - Buffer para host: 6 Gb/s. Apresentar
Prospecto.
Disco Rígido NAS -  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.

8

302,3333

2.418,67

4

854,00

3.416,00
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DOCKER STATION - Especificações: Leitor e clonador de HD 2,5´/3,5´ - 2
espações para os HD - Conexão USB 2.0 Led de indicação de funcionamento - Botão
Liga/Desliga - Botão Back-Up
Apresentar Prospecto.

2

162,6667

325,33
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DVR
Especificações:
- 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

1

1.183,3333

1.183,33

17

24

- Máscara de privacidade: 4 zonas retangulares
(por câmera)
- OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo,
Bloqueio de câmera,
Detecção de movimento, Gravação
Apresentar Prospecto.

23
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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: - MTBF:
100,000 horas - Nível de certificação 80
PLUS Bronze - Power: 450W - Tecnologia de
rolamentos do ventilador: Rifle - Tamanho do
ventilador: 120mm - Temperatura nominal de
saída contínua: 40°C - Dimensões: 150 mm x
140 mm x 86 mm - Tipo de cabo: Sleeved Plug Tipo: WW Conectores: - Conector ATX:
1x - Conector EPS: 1x - Conector Floppy: 1x
- Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe: 1xConector SATA: 4x Compatibilidade: Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 /
2.01 e EPS12V 2.92
Apresentar Prospecto.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO Especificações: - Voltagem de Entrada:
90-240v - Frequência de Entrada: 50/60Hz Voltagem de Saída: 5V(Estabilizada) Corrente de Saída: 1.2ª - Plug de Saída: P4
(CE) – DC 5.5mm x 2.1mm
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.
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39,3333

904,67

8

313,3333

2.506,67

15

36,00

540,00

4

82,6667

330,67
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GABIENTE ATX -  Especificações: - Tipo:
Mini Tower - PSU: ATX Padrão (não
incluso) - Suporta VGA de 315 mm - Suporte
para HDD: 2x 3.5’’/2x 2.5’’ - Cor: Preto Placa mãe suportada: Micro ATX - CPU
cooler: 147 mm - Baias: 2 - Dimensões: 186 x
360 x 377 mm Portas: - 1x USB 2.0 - 1x
áudio HD - 1x microfone.
Apresentar Prospecto.
GATEWAY SIP E1
Especificações:
- 1 porta Ethernet Giga gerenciamento
- 1 link E1 (30 canais) conexão BNC
- 30 canais VoIP
- Suporte para até 10 contas SIP
- Interface web amigável para configuração,
monitoramento e diagnóstico
- Suporte às sinalizações R2, ISDN e SIP
- Suporte aos codecs G.711 (A-law e μ-law),
G.729A e T.38
(fax)
- Suporte a SNMP
- Bilhetagem personalizável por CDR
Apresentar Prospecto.
GATEWAY FXO
Especificações:
- Portas: 8 portas FXO
- RJ-45: 2 portas RJ-45
- Transmissão DTMF flexível: Em áudio,
RFC2833, SIP Info ou qualquer combinação
dos 3
- G.168 - Cancelamento de Eco
- Múltiplas contas SIP
- 2 Portas RJ-45 10/100 Mbps
- As definições da linha PSTN programáveis
para diferentes países / regiões
- Suporte TFTP e HTTP atualização de
firmware
- Fonte de Alimentação Externa
Apresentar Prospecto.
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125,3333

1.002,67

2

3.040,00

6.080,00

1

2.260,00

2.260,00
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Headset
Especificações:
Cabo: Liso, encapado, blindado e isolamento
em tinsel.
Plug: Quick Disconect (QD), plug U10P
Protetor Auricular: courino .
Protetor Bucal: espuma atóxica.
Capsula: 150 Ohms
RX: - Fechamento com isolamento a
interferências e isolamento acústico.
TX: Copo da cápsula com isolamento
acústico.
Peso do Produto: 85 gramas
Compatíveis com telefones Yealink.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Especificações:
Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar Fax
Multitarefa Suportada
Especificações De Impressão
Velocidade De Impressão Preto:
Normal: Até 22 Ppm
Saída Da Primeira Página (Pronta)
Preto: Tão Rápido Quanto 7,6 Segundos
Ciclo De Trabalho (Mensal, A4)
Até 10.000 Páginas 9
Volume De Página Mensal Recomendado
150 E 1500 10
Tecnologia De Impressão
Laser
Qualidade De Impressão Preta (Melhor)
Até 600 X 600 Dpi, Hp Fastres 1200
(Qualidade De 1200 Dpi)
Tecnologia De Resolução
Hp Fastres 600, Hp Fastres 1200
Idiomas De Impressão
Pclms, Urf, Pwg
Exibição
2,7 Em Touch Screen, Lcd (Gráficos A
Cores)
Velocidade Do Processador
600 Mhz
Sensor De Papel Automático

75

185,8667

13.940,00

4

1.549,00

6.196,00
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Não
Cartuchos De Substituição
Hp 17a Original Black Laserjet Cartucho De
Toner Cf217a (~ 1600), Hp 19a Original
Laserjet Imaging Drum Cf219a (~ 12000).
Conectividade
Capacidade Hp Eprint
Sim
Capacidade De Impressão Móvel
A Apple Airprint ™
Google Cloud Print 2.0
Mopria-Certificada
Wi-Fi Direct 8
Capacidade Sem Fio
Padrão (Wi-Fi 802.11b / G / N)
Conectividade, Padrão
Porta Hi-Speed Usb 2.0 (Dispositivo)
Porta De Rede Fast Ethernet 10 / 100base-Tx
Integrada
Porta De Linha Telefônica (Entrada / Saída),
Sem Fio
Rede Pronta
Padrão (Ethernet Embutida, Wi-Fi 802.11b /
G / N)
Conectividade, Opcional
Não
Requisitos Mínimos Do Sistema
Windows® 10, 8,1, 8, 7: 32 Bits Ou 64 Bits,
2 Gb De Espaço Disponível No Disco Rígido,
Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação À
Internet, Porta Usb, Internet Explorer
Windows Vista®: (Apenas 32 Bits), 2 Gb De
Espaço Disponível No Disco Rígido, Unidade
De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação À Internet,
Porta Usb, Internet Explorer 8
Windows® Xp Sp3 Ou Superior (Apenas 32
Bits): Qualquer Processador Compatível Com
Intel® Pentium® Ii, Celeron® Ou 233 Mhz,
850 Mb De Espaço Disponível No Disco
Rígido, Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou
Ligação À Internet, Porta Usb, Internet

28
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41

Explorer 8
Apresentar Prospecto.
KIT ANTIESTÁTICA -  Especificações: 1x Manta antiestática 2 camadas (condutora+
dissipativa) de 2mm medidas 0,30 X 0,50m
cor cinza - 1x Pulseira antiestética - 1x Luva
Segurança Esd Antiestática Flextatil Com Pu
Palma Dedos P,M ou G - 2x Pinceis ESD 1x Escova ESD - 1x Pinça Curva ESD - 1x
Pinça Reta ESD
KIT FERRAMENTAS – 38 Peças
Especificações:
Chave Tork: 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 (6 Pontas): 0.8, 1.2
chave Y: 2.0chave +: Ph2
chave U1: 2.6
chave Triangulo: 2.302
Chaves Plásticas01 - Ventosa01
Pinça Reta
chave Pentalobe 0.8 X 30mm
Chave Philips 1.2 X 30mm.
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.
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192,00

384,00

2

56,6667

113,33

4

85,3333

341,33
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MEMÓRIA RAM - Especificações: Seguimento: Desktop - Padrão: DDR3
SDRAM - Capacidade: 4GB - Frequência:
1333Mhz - Taxa de transmissão: 10600 MB/s
- Formato da memória: 240-pin DIMM
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM NOTEBOOK Especificações: - Seguimento: Notebook Formato de memória: SODIMM Capacidade: 4GB - Frequência: 1333Mhz Modelo: 10600s
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM SERVIDOR Especificações: - Compatível com Servidor
HP ProLiant DL120 G7 - Seguimento:
Servidores - Padrão: DDR3 - Capacidade:
4GB - Frequência: 1333Mhz PC3-10600E
Unbuffered - Formato da memória: UDIMM
Apresentar Prospecto.
MOUSE SEM FIO - Especificações: Receptor nano "plug-and-play" - Ele é tão
pequeno e discreto que você pode conectá-lo
a uma porta USB e esquecê-lo. - Além disso,
pode dizer adeus à preocupação de teR
receptores perdidos. - Sem software, sem
complicações, simplesmente conecte o
minúsculo receptor nano e comece a usar o
mouse imediatamente. - Conectividade sem
fio Logitech Advanced 2.4 GHz - Você obtém
a confiabilidade de um mouse com fio com
conveniência e liberdade sem fio, rápida
transmissão de dados, praticamente sem
atrasos ou interrupções - O design
arredondado é agradável em ambas as mãos e
oferece mais conforto do que um touchpad. Ideal para Notebooks e computadores
Desktop - Tecnologia do sensor: Advanced
Optical Tracking Dimensões: - Mouse (A x L
x P): 105,4 x 67,9 x 38,4 mm - Receptor nano
(A x L x P): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
Apresentar Prospecto.
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196,00

1.568,00

4

252,00

1.008,00
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553,3333

2.213,33

8

75,3333

602,67
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MULTÍMETRO - Especificações: - Visor
Digital LSD com ajuste de ângulo - Aviso
sonoro (Beep) - Alimentação: bateria de 9V -Resistente, de fácil manuseio - Medição de
Voltagem AC/DC, Corrente DC, Resistência
de diodo, Capacitância, Teste de Bateria e
Continuidade - Peso bruto: 310 gramas Acompanha manual em português, pontas de
prova, bateria e capa protetora Escalas:
- Voltagem DC: 200 mV, 2V, 20V, 200V e
1000v - Voltagem AC: 200mv, 2 V, 200V e
750V - Corrente DC e AC: 2mA, 20mA,
200mA e 20A - Resistência: 200, 2K, 20K,
200K, 2M, 20M e 200M ohms -Capacitância
- 20nF, 200Nf, 2uF, 20uF e 200Uf
NOTEBOOK Especificações:
Processador
Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz; 3MB
Cache)
Sistema Operacional
Windows 10 Home
Tela
15.6" HD (1366x768) Antirreflexo
Memória
8GB (soldado) DDR4 2133MHz
Armazenamento
1TB (5400rpm)
Unidade Ótica
Tela
15,6 Polegadas
Não incluso
Gráficos
Intel® HD Graphics (integrado ao
processador)
Bateria
2 células - 30Wh
Bluetooth
Bluetooth 4.1
Outros
Câmera, Leitor de cartões 4 em 1 (SD,

2

66,6667

133,33

1

3.040,00

3.040,00
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SDHC, SDXC, MMC), slot Kensington Lock
e Alto falantes 2x 1.5W. Cor prata.
Conectividade
Ethernet 100/1000M
Wireless
Wireless 1x1 AC
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 1333/1600 - Chipset:
Intel H55 - Compatibilidade com o
Processador i3-540
Apresentar Prospecto.
PLACA WIRELESS - Especificações: Interface: PCI Express x1. - Frequência
(faixa): 2.4 GHz até 2.4835 GHz. - EIRP
máximo: < 20 dBm. - Modos de Wireless:
Ad-Hoc e Infra-estrutura. - Antena: 2 antenas
destacáveis tipo mini- Omni de 2 dBi
(RP-SMA). - Padrões wireless: IEEE
802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Padrões de sinal compatíveis: 802.11n (até
300 Mbps), 802.11g (até 54 Mbps), 802.11b
(até 11 Mbps). - Sensibilidade de recepção:
270 M: -68 dBm @ 10 % PER; 130M: -68
dBm @ 10 % PER; 108M: -73 dBm @ 10 %
PER; 54M: -73 dBm @ 10 % PER; 11M: -89
dBm @ 8 % PER; 6M: -87 dBm @ 10 %
PER; 1M: -90 dBm @ 8 % PER. - Tecnologia
da modulação: DBPSK, DQPSK, CCK,
OFDM, 16-QAM, 64-QAM.- Segurança
wireless: WEP: 64/128 bits; WPA-PSK /
WPA2-PSK. - Peso aproximado: 200 gramas.
Apresentar Prospecto.
Protetor Auricular
- Material: Courino.
- Tamanho: 55mm
- Compatíveis com headset ITEM 34
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424,00

3.392,00

4

81,3333

325,33
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6,3333

190,00
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Protetor Bucal
- Material: Espuma atóxica.
- Compatíveis com headset ITEM 34

23

12,3333

283,67
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CONECTOR RJ9 : - KIT Com 50 Peças

3

42,75

128,25
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Servidor
Especificações:
- Processador Intel® E3-1220 v6 (3.0GHz/4core/8MB/72W)
- Monoprocessado
- 1x módulo de memória de 8GB DDR4-2400
UDIMM
- 2x HD 1TB
- Suporta até 2 discos LFF Hot-Plug
- Controladora de discos B140i SATA
(suporta Raid 0/1)
- Placa de rede integrada, 332i, com 2 portas
1Gb
- 1x DVD-RW SATA
- 1x fonte de 290W integrada, Não Hot Plug
- Gabinete Rack (1U)
- Acompanha trilho (Short Friction)
- Garantia de 1 ano peças, 1 ano de serviço e
1 ano
atendimento Onsite
Apresentar Prospecto.

3

9.600,00

28.800,00
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Spray Limpa Contato 300ml

8

13,3333

106,67
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Switch 5 portas Especificações: - Interface:
5 Portas RJ45 10/100Mbps de Auto
Negociação / AUTO MDI / MDIX - Fonte de
Alimentação Externa: 100-240V CA,
50/60Hz - Fan Quantity: Fanless - Consumo
de Energia: Máx. 2.2W (220V/50Hz) Certificação: FCC, CE, RoHs - Dimensões
aprox. do produto: 103.5 x 70 x 22 mm
Software: - Método de Transferência:
Armazena e Encaminha - Funções
avançadas: Tecnologia Verde economizando
até 60% de energia, Controle de Fluxo
802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada
porta - Informações adicionais: - Tecnologia
energética eficiente e inovadora economiza
até 60% de energia
- Suporta o controle de fluxo IEEE 802.3x
para o modo Full Duplex e backpressure para
o modo half duplex - Arquitetura de
encaminhamento sem bloqueios que
encaminha e filtra os pacotes em velocidade
plena via cabo com uma vazão máxima Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de
cabos cruzados - Suporta a
auto-aprendizagem de MAC address e o seu
auto-envelhecimento - As portas de
Auto-negociação proporcionam uma
integração inteligente entre os hardware de
10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps - Design sem
ventoinha garante operação silenciosa
- Design Plug and Play simplifica a instalação
Apresentar Prospecto.
TECLADO NOTEBOOK -  Padrão BR
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
TECLADO SEM FIO - Especificações: Cor: Preto - Alcance: 10m - Interface: USB
v2.0 - Frequência de operação: 2,4GHz.
Informações adicionais: - O teclado compacto
é cerca de 36% menor do que os teclados
convencionais, mas inclui todas as teclas
padrão. Então, fazer o que você gosta se torna

8

66,00

528,00

4

103,3333

413,33

4

94,6667

378,67
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cada vez mais fácil - Receptor Logitech®
Unifying: o minúsculo receptor sem fio que
fica no notebook e permite que você adicione
dispositivos à medida que precisar deles.
Conecte-o. Esqueça-o - Criptografia AES de
128 bits: Ajuda a proteger informações ao
criptografar a transferência de dados entre o
teclado e o receptor com um dos mais altos
níveis de criptografia de dados disponíveis A porta do compartimento de pilhas na parte
superior do teclado serve como um elemento
de design que lhe dá a possibilidade de variar
entre as cores cinza claro, rosa ou azul, de
acordo com o seu gosto - A configuração não
poderia ser mais simples. Basta conectar o
receptor sem fio a uma porta USB no
computador e começar a tuitar, blogar e se
envolver no IMing imediatamente, sem
software - As teclas mal produzem som,
assim você pode ouvir bem a música que está
escutando em vez do barulho da digitação
Apresentar Prospecto.
TECLADO USB Especificações: - Conexão:
USB 2.0 - Cor: Preto - Tipo: Multimídia
- Compatibilidade: Windows XP, Vista, 7, 8 Resistente a derrames, pernas ajustáveis,
batimentos de tecla silenciosos e ligação USB
plug-and-play. - Peso: 503 gramas (bruto com
embalagem)
Apresentar Prospecto.
TELEFONE IP
Especificações:
Voz HD: HD Codec, Alto Falante, HD fone
Resolução: 132 x 64 pixels LCD gráfico
Portas: 2 Portas 10/100 Ethernet com PoE
integado
Histórico de chamadas: Discadas, Recebidas,
Não atendidas, Transmitidas
Peso: 0.81kg
Dimensão: 209mm*188mm*150mm*41mm
2 Contas VoIP
Retenção de chamadas, Mudo, DND

8

87,00

696,00

8

702,6667

5.621,33
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SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and
SIP INFO
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
2xRJ45 10/100M Ethernet ports
Codecs: G.722 ( Wideband), G.711(A/μ),
G.723, G.729AB, G.726
Agenda com capacidade de até 1000 entradas
Método de pesquisa inteligente
Full-duplex hands-free speakerphone with
AEC
IPv6, open VPN
Discagem rápida com um toque, linha direta
Rediscagem, Retorno de chamada, Resposta
automática
Chamada para a frente, Chamada em espera,
Transferência de chamadas
Conferência local de 3 vias
Chamada IP direta sem proxy SIP
Seleção de tom de toque / importação /
exclusão
Bloqueio do teclado, Chamada de emergência
Definição de hora e data manualmente ou
automaticamente
Indicador de espera de mensagens
LED para aviso de chamada e mensagem em
espera
Interface de usuário intuitiva com ícones e
softkeys
ID do chamador com nome, número
Atribuição IP: estático / DHCP / PPPoE
Servidor web HTTP / HTTPS
Sincronização de hora e data usando SNTP
SRTP para voz
Gerenciador de certificados HTTPS
Fornecimento automático via FTP / TFTP /
HTTP / HTTPS para implantação em massa
31 teclas, incluindo 4 softkeys
4 LEDs: 1x power, 2x line, 1x message
Apresentar Prospecto.
Total: R$ 99.393,26 (noventa e nove mil trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)
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PLANILHA 02 - ITENS RESERVADOS ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, MICROEMPRESAS - ME E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

Item

4

7

9

12

14

Especificação
Bateria Nobreak - Especificações: - Carga
em tensão Constante (25º) - Flutuação: 13.6
- 13.8 V - Cíclico: 14.4 - 15.0 V - Corrente
Inicial: 2.1A (máxima) - Bateria
Chumbo-Ácida - Selada Regulada por
Válvula Apresentar Prospecto.
Cabo com Quick Disconect (QD)
Conector: plug U10P e um ponta e RJ9 em
outra.
Cabo: em espiral.
Compatíveis com telefones Yealink.
Cabo Espiral p/ Telefone - Cabo Espiral
para telefone com Pino Americano (RJ9 Comprimento: 1.8 Metros - Cor: Preta
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: 25 metros - Número de Leds: 24 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.
Cooler para Processador Socket 1156
-Especificações: - Fluxo de ar: 40.9CFM -

Quantidade Valor unitário

Valor total

7

97,3333

681,33

3

56,6667

170,00

7

12,3333

86,33

1

179,00

179,00

1

41,00

41,00
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18

19

20

24

Nível de ruído: 25dB (A) - Velocidade:
2200 RPM ± 10% - Voltagem: 12VDC
Disco Rígido NAS -  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.
Disco Rígido 3,5 -  Especificações:
Tamanho: 3.5" - Interface: SATA 6 Gb/s Capacidade: 1TB - Form factor: 3.5-inch RoHS compliant - Cache: 64MB - Rotação:
7200 rpm - Buffer para host: 6 Gb/s.
Apresentar Prospecto.
Disco Rígido Notebook -  Especificações: Interface: SATA 6 Gb/s (LPVX, LPCX) Fator de Forma: 2.5 polegadas - RPM: 5400
- Capacidade: 500GB - Altura: 7,0 mm Compatível com ROHS - Taxas de
transferência de dados (velocidade da
interface): 6 Gb/s - Cache: 16MB - Latência
média: 5.5 ms
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

1

854,00

854,00

2

302,3333

604,67

1

324,00

324,00

7

39,3333

275,33

38

26

28

30

32

FONTE ATX - Especificações: - MTBF:
100,000 horas - Nível de certificação 80
PLUS Bronze - Power: 450W - Tecnologia
de rolamentos do ventilador: Rifle Tamanho do ventilador: 120mm Temperatura nominal de saída contínua:
40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86
mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug Tipo:
WW Conectores: - Conector ATX: 1x Conector EPS: 1x - Conector Floppy: 1x Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe: 1xConector SATA: 4x Compatibilidade: Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 /
2.01 e EPS12V 2.92
Apresentar Prospecto.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO Especificações: - Voltagem de Entrada:
90-240v - Frequência de Entrada: 50/60Hz Voltagem de Saída: 5V(Estabilizada) Corrente de Saída: 1.2ª - Plug de Saída: P4
(CE) – DC 5.5mm x 2.1mm
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.
GABIENTE ATX -  Especificações: - Tipo:
Mini Tower - PSU: ATX Padrão (não
incluso) - Suporta VGA de 315 mm Suporte para HDD: 2x 3.5’’/2x 2.5’’ - Cor:
Preto - Placa mãe suportada: Micro ATX CPU cooler: 147 mm - Baias: 2 Dimensões: 186 x 360 x 377 mm Portas: 1x USB 2.0 - 1x áudio HD - 1x microfone.
Apresentar Prospecto.

2

313,3333

626,67

5

36,00

180,00

1

82,6667

82,67

2

125,3333

250,67

39

36

38

Headset
Especificações:
Cabo: Liso, encapado, blindado e
isolamento em tinsel.
Plug: Quick Disconect (QD), plug U10P
Protetor Auricular: courino .
Protetor Bucal: espuma atóxica.
Capsula: 150 Ohms
RX: - Fechamento com isolamento a
interferências e isolamento acústico.
TX: Copo da cápsula com isolamento
acústico.
Peso do Produto: 85 gramas
Compatíveis com telefones Yealink.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Especificações:
Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar Fax
Multitarefa Suportada
Especificações De Impressão
Velocidade De Impressão Preto:
Normal: Até 22 Ppm
Saída Da Primeira Página (Pronta)
Preto: Tão Rápido Quanto 7,6 Segundos
Ciclo De Trabalho (Mensal, A4)
Até 10.000 Páginas 9
Volume De Página Mensal Recomendado
150 E 1500 10
Tecnologia De Impressão
Laser
Qualidade De Impressão Preta (Melhor)
Até 600 X 600 Dpi, Hp Fastres 1200
(Qualidade De 1200 Dpi)
Tecnologia De Resolução
Hp Fastres 600, Hp Fastres 1200
Idiomas De Impressão
Pclms, Urf, Pwg
Exibição
2,7 Em Touch Screen, Lcd (Gráficos A
Cores)
Velocidade Do Processador
600 Mhz
Sensor De Papel Automático

25

185,8667

4.646,67

1

1.549,00

1.549,00
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Não
Cartuchos De Substituição
Hp 17a Original Black Laserjet Cartucho De
Toner Cf217a (~ 1600), Hp 19a Original
Laserjet Imaging Drum Cf219a (~ 12000).
Conectividade
Capacidade Hp Eprint
Sim
Capacidade De Impressão Móvel
A Apple Airprint ™
Google Cloud Print 2.0
Mopria-Certificada
Wi-Fi Direct 8
Capacidade Sem Fio
Padrão (Wi-Fi 802.11b / G / N)
Conectividade, Padrão
Porta Hi-Speed Usb 2.0 (Dispositivo)
Porta De Rede Fast Ethernet 10 /
100base-Tx Integrada
Porta De Linha Telefônica (Entrada / Saída),
Sem Fio
Rede Pronta
Padrão (Ethernet Embutida, Wi-Fi 802.11b /
G / N)
Conectividade, Opcional
Não
Requisitos Mínimos Do Sistema
Windows® 10, 8,1, 8, 7: 32 Bits Ou 64 Bits,
2 Gb De Espaço Disponível No Disco
Rígido, Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou
Ligação À Internet, Porta Usb, Internet
Explorer
Windows Vista®: (Apenas 32 Bits), 2 Gb
De Espaço Disponível No Disco Rígido,
Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação À
Internet, Porta Usb, Internet Explorer 8
Windows® Xp Sp3 Ou Superior (Apenas 32
Bits): Qualquer Processador Compatível
Com Intel® Pentium® Ii, Celeron® Ou 233
Mhz, 850 Mb De Espaço Disponível No
Disco Rígido, Unidade De Cd-Rom / Dvd
Ou Ligação À Internet, Porta Usb, Internet

41

42

45

47

48

50

Explorer 8
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 NOTEBOOK Especificações: - Seguimento: Notebook Formato de memória: SODIMM Capacidade: 4GB - Frequência: 1333Mhz Modelo: 10600s
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM SERVIDOR Especificações: - Compatível com Servidor
HP ProLiant DL120 G7 - Seguimento:
Servidores - Padrão: DDR3 - Capacidade:
4GB - Frequência: 1333Mhz PC3-10600E
Unbuffered - Formato da memória: UDIMM
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM - Especificações: Seguimento: Desktop - Padrão: DDR3
SDRAM - Capacidade: 4GB - Frequência:
1333Mhz - Taxa de transmissão: 10600
MB/s - Formato da memória: 240-pin
DIMM
Apresentar Prospecto.
MOUSE SEM FIO - Especificações: Receptor nano "plug-and-play" - Ele é tão
pequeno e discreto que você pode conectá-lo
a uma porta USB e esquecê-lo. - Além
disso, pode dizer adeus à preocupação de

1

85,3333

85,33

1

252,00

252,00

1

553,3333

553,33

2

196,00

392,00

2

75,3333

150,67
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54

56

teR receptores perdidos. - Sem software,
sem complicações, simplesmente conecte o
minúsculo receptor nano e comece a usar o
mouse imediatamente. - Conectividade sem
fio Logitech Advanced 2.4 GHz - Você
obtém a confiabilidade de um mouse com
fio com conveniência e liberdade sem fio,
rápida transmissão de dados, praticamente
sem atrasos ou interrupções - O design
arredondado é agradável em ambas as mãos
e oferece mais conforto do que um
touchpad. - Ideal para Notebooks e
computadores Desktop - Tecnologia do
sensor: Advanced Optical Tracking
Dimensões: - Mouse (A x L x P): 105,4 x
67,9 x 38,4 mm - Receptor nano (A x L x
P): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
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 1333/1600 Chipset: Intel H55 - Compatibilidade com o
Processador i3-540
Apresentar Prospecto.
PLACA WIRELESS - Especificações: Interface: PCI Express x1. - Frequência
(faixa): 2.4 GHz até 2.4835 GHz. - EIRP
máximo: < 20 dBm. - Modos de Wireless:
Ad-Hoc e Infra-estrutura. - Antena: 2
antenas destacáveis tipo mini- Omni de 2
dBi (RP-SMA). - Padrões wireless: IEEE
802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Padrões de sinal compatíveis: 802.11n (até
300 Mbps), 802.11g (até 54 Mbps), 802.11b
(até 11 Mbps). - Sensibilidade de recepção:
270 M: -68 dBm @ 10 % PER; 130M: -68
dBm @ 10 % PER; 108M: -73 dBm @ 10
% PER; 54M: -73 dBm @ 10 % PER; 11M:
-89 dBm @ 8 % PER; 6M: -87 dBm @ 10
% PER; 1M: -90 dBm @ 8 % PER. -

2

424,00

848,00

1

81,3333

81,33
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59
63

65

Tecnologia da modulação: DBPSK,
DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM,
64-QAM.- Segurança wireless: WEP:
64/128 bits; WPA-PSK / WPA2-PSK. Peso aproximado: 200 gramas.
Apresentar Prospecto.
Protetor Bucal
- Material: Espuma atóxica.
- Compatíveis com headset ITEM 34
Spray Limpa Contato 300ml
Switch 5 portas Especificações: - Interface:
5 Portas RJ45 10/100Mbps de Auto
Negociação / AUTO MDI / MDIX - Fonte
de Alimentação Externa: 100-240V CA,
50/60Hz - Fan Quantity: Fanless - Consumo
de Energia: Máx. 2.2W (220V/50Hz) Certificação: FCC, CE, RoHs - Dimensões
aprox. do produto: 103.5 x 70 x 22 mm
Software: - Método de Transferência:
Armazena e Encaminha - Funções
avançadas: Tecnologia Verde economizando
até 60% de energia, Controle de Fluxo
802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada
porta - Informações adicionais: - Tecnologia
energética eficiente e inovadora economiza
até 60% de energia
- Suporta o controle de fluxo IEEE 802.3x
para o modo Full Duplex e backpressure
para o modo half duplex - Arquitetura de
encaminhamento sem bloqueios que
encaminha e filtra os pacotes em velocidade
plena via cabo com uma vazão máxima Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de
cabos cruzados - Suporta a
auto-aprendizagem de MAC address e o seu
auto-envelhecimento - As portas de
Auto-negociação proporcionam uma
integração inteligente entre os hardware de
10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps - Design
sem ventoinha garante operação silenciosa

7

12,3333

86,33

2

13,3333

26,67

2

66,00

132,00

44

67

69

71

- Design Plug and Play simplifica a
instalação
Apresentar Prospecto.
TECLADO NOTEBOOK -  Padrão BR
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
TECLADO SEM FIO - Especificações: Cor: Preto - Alcance: 10m - Interface: USB
v2.0 - Frequência de operação: 2,4GHz.
Informações adicionais: - O teclado
compacto é cerca de 36% menor do que os
teclados convencionais, mas inclui todas as
teclas padrão. Então, fazer o que você gosta
se torna cada vez mais fácil - Receptor
Logitech® Unifying: o minúsculo receptor
sem fio que fica no notebook e permite que
você adicione dispositivos à medida que
precisar deles. Conecte-o. Esqueça-o Criptografia AES de 128 bits: Ajuda a
proteger informações ao criptografar a
transferência de dados entre o teclado e o
receptor com um dos mais altos níveis de
criptografia de dados disponíveis - A porta
do compartimento de pilhas na parte
superior do teclado serve como um elemento
de design que lhe dá a possibilidade de
variar entre as cores cinza claro, rosa ou
azul, de acordo com o seu gosto - A
configuração não poderia ser mais simples.
Basta conectar o receptor sem fio a uma
porta USB no computador e começar a
tuitar, blogar e se envolver no IMing
imediatamente, sem software - As teclas mal
produzem som, assim você pode ouvir bem
a música que está escutando em vez do
barulho da digitação
Apresentar Prospecto.
TECLADO USB Especificações: Conexão: USB 2.0 - Cor: Preto - Tipo:
Multimídia
- Compatibilidade: Windows XP, Vista, 7, 8

1

103,3333

103,00

1

94,6667

94,67

2

87,00

174,00
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- Resistente a derrames, pernas ajustáveis,
batimentos de tecla silenciosos e ligação
USB plug-and-play. - Peso: 503 gramas
(bruto com embalagem)
Apresentar Prospecto.
TELEFONE IP
Especificações:
Voz HD: HD Codec, Alto Falante, HD fone
Resolução: 132 x 64 pixels LCD gráfico
Portas: 2 Portas 10/100 Ethernet com PoE
integado
Histórico de chamadas: Discadas,
Recebidas, Não atendidas, Transmitidas
Peso: 0.81kg
Dimensão: 209mm*188mm*150mm*41mm
2 Contas VoIP
Retenção de chamadas, Mudo, DND
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)
and SIP INFO
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
2xRJ45 10/100M Ethernet ports
Codecs: G.722 ( Wideband), G.711(A/μ),
G.723, G.729AB, G.726
Agenda com capacidade de até 1000
entradas
Método de pesquisa inteligente
Full-duplex hands-free speakerphone with
AEC
IPv6, open VPN
Discagem rápida com um toque, linha direta
Rediscagem, Retorno de chamada, Resposta
automática
Chamada para a frente, Chamada em espera,
Transferência de chamadas
Conferência local de 3 vias
Chamada IP direta sem proxy SIP
Seleção de tom de toque / importação /
exclusão
Bloqueio do teclado, Chamada de
emergência
Definição de hora e data manualmente ou

2

702,6667

1.405,33
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automaticamente
Indicador de espera de mensagens
LED para aviso de chamada e mensagem
em espera
Interface de usuário intuitiva com ícones e
softkeys
ID do chamador com nome, número
Atribuição IP: estático / DHCP / PPPoE
Servidor web HTTP / HTTPS
Sincronização de hora e data usando SNTP
SRTP para voz
Gerenciador de certificados HTTPS
Fornecimento automático via FTP / TFTP /
HTTP / HTTPS para implantação em massa
31 teclas, incluindo 4 softkeys
4 LEDs: 1x power, 2x line, 1x message
Apresentar Prospecto.
Total: R$ 14.936,00 (quatorze mil novecentos e trinta e seis reais)

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 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.
4.4 - 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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :
5.1 - As despesas deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, as quais
serão apontadas pelo setor de Contabilidade no ato que anteceda cada aquisição, conforme dispõe o
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Art. 7º, parágrafo 2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes nos
Contratos, ordens de compras ou outros instrumentos substitutivos a estes.
6. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
6.1 - A entrega dos produtos se dará no prazo máximo de até 08 (oito) dias a contar da data do
recebimento da autorização de fornecimento, expedida pelo Setor de Compras, na Sede do
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência - CISRU Centro Sul, de acordo com a
necessidade e mediante requisição assinada pelo responsável.
6.2 - Os pedidos serão efetuados parceladamente pelo Consórcio na medida da necessidade através
de ordens de fornecimento expedidas pelo Setor de Compras. Para tanto, será assinado um Contrato
do valor estimado dentro de cada exercício financeiro.
6.3 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital
do Pregão que precedeu o Contrato e a Ata, a remessa dos produtos apresentados será devolvida à
detentora para substituição, no prazo máximo de 03 (três) dias, independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis.
7. DA FORMA DE PAGAMENTO:
7.1 - 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 em até 15 (quinze)
dias, após a devida comprovação da entrega definitiva dos produtos nas condições exigidas e
emissão da respectiva Nota Fiscal.
7.2 - A nota fiscal deverá ser enviada no ato da entrega dos produtos.
O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA, através de
ordem bancária, preferencialmente no Banco do Brasil S/A, devendo para isto ficar explicitado
número da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito ou
mediante emissão de boleto bancário;
8. DA VIGÊNCIA:
8.1 - 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.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.1 - 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.
9.2 - 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 agosto de 2018.

Leonardo Luiz Nascimento
Coordenador do Almoxarifado e Patrimônio

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
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL
N.º 014/2018
Nome do Responsável legal da Empresa: ______________________________________
Nº do CPF: ________________________ Nº do RG_____________________________
Nº do tel:_____________________________ E-mail :____________________________
Dados bancários da conta jurídica: Agência:_________ Conta Corrente:______________
TABELA 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA

Item

1

Especificação
ACCESS POINT 300Mbps
Especificações: - TX máxima de energia
20 dBm - BSSID até quatro por Rádio Segurança sem fio WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP /
AES) -Certificações CE, FCC, IC Montagem: parede / teto (kits incluso) TemperaturaOperacional: -10 a 70 ° C (14
a 158 ° F) - Umidade de Operação: 5 80%, sem condensação - Dimensões 200 x
200 x 36,5 milímetros - Botões de reset
Conectividade: - -Networking Porta de
interface Ethernet (1) 10/100 - Banda de
operação: 2.4 Ghz - Antenas integradas: 3
dBi Omni (Suporta MIMO 2x2 com o
Spatial Diversidade) - Wi-Fi padrões:
802.11 b / g / n Alimentação:- Método de
alimentação de energia passiva over
Ethernet (12-24V) - Fonte de alimentação
24V, 0.5A PoE adaptador incluído Consumo de energia: Máxima 4W -

Quantidade

Marca

Valor unitário Valor total

3

50

2

3

5

6

8

Economia de energia Suportado
Gerenciamento de tráfego avançado: VLAN 802.1Q- QoS avançado por usuário
Limitação de taxa - Tráfego Amigável com
Isolamento Suportado - WMM voz, vídeo,
melhor desempenho e Background Clientes simultâneos 100+ - Taxas de
dados suportados (Mbps): - Padrões: Taxas
de Data - 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps
(MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11b: 1,
2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24,
36, 48, 54 Mbps
Apresentar Prospecto.
Apresentador sem fio - Especificações: Botões internos de apresentação de slides Alcance eficaz de quinze metros com
tecnologia sem fio de 2,4GHz - Apontador
a laser vermelho com indicador de LED Plug-and-play, não é necessário software Receptor armazenável e estojo para
transporte Botões: - Acionar laser - Ligar /
desligar - Avançar / Retroceder
Apresentar Prospecto.
Bateria Nobreak - Especificações: Carga em tensão Constante (25º) Flutuação: 13.6 - 13.8 V - Cíclico: 14.4 15.0 V - Corrente Inicial: 2.1A (máxima) Bateria Chumbo-Ácida - Selada Regulada
por Válvula Apresentar Prospecto.
Bateria Notebook - Especificações: 10.8V
- 4.400mAh - 48Wh - Metal:Li-Ion Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
Cabo com Quick Disconect (QD)
Conector: plug U10P e um ponta e RJ9 em
outra.
Cabo: em espiral.
Compatíveis com telefones Yealink.
Cabo Espiral p/ Telefone - Cabo Espiral
para telefone com Pino Americano (RJ9 Comprimento: 1.8 Metros - Cor: Preta
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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: 25 metros - Número de Leds: 24
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.
Cooler para Processador Socket 1156
-Especificações: - Fluxo de ar: 40.9CFM Nível de ruído: 25dB (A) - Velocidade:
2200 RPM ± 10% - Voltagem: 12VDC
Disco Rígido Notebook -  Especificações:
- Interface: SATA 6 Gb/s (LPVX, LPCX) Fator de Forma: 2.5 polegadas - RPM:
5400 - Capacidade: 500GB - Altura: 7,0
mm - Compatível com ROHS - Taxas de
transferência de dados (velocidade da
interface): 6 Gb/s - Cache: 16MB Latência média: 5.5 ms
Apresentar Prospecto.
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Disco Rígido 3,5 -  Especificações:
Tamanho: 3.5" - Interface: SATA 6 Gb/s Capacidade: 1TB - Form factor: 3.5-inch RoHS compliant - Cache: 64MB Rotação: 7200 rpm - Buffer para host: 6
Gb/s. Apresentar Prospecto.
Disco Rígido NAS -  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.
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DOCKER STATION - Especificações: Leitor e clonador de HD 2,5´/3,5´ - 2
espações para os HD - Conexão USB 2.0 Led de indicação de funcionamento Botão Liga/Desliga - Botão Back-Up
Apresentar Prospecto.

2
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DVR
Especificações:
- 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)

1
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- OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo,
Bloqueio de câmera,
Detecção de movimento, Gravação
Apresentar Prospecto.
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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: - MTBF:
100,000 horas - Nível de certificação 80
PLUS Bronze - Power: 450W - Tecnologia
de rolamentos do ventilador: Rifle Tamanho do ventilador: 120mm Temperatura nominal de saída contínua:
40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x
86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug
Tipo: WW Conectores: - Conector ATX:
1x - Conector EPS: 1x - Conector Floppy:
1x - Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe:
1x- Conector SATA: 4x Compatibilidade:
- Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 /
2.01 e EPS12V 2.92
Apresentar Prospecto.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO Especificações: - Voltagem de Entrada:
90-240v - Frequência de Entrada: 50/60Hz
- Voltagem de Saída: 5V(Estabilizada) Corrente de Saída: 1.2ª - Plug de Saída: P4
(CE) – DC 5.5mm x 2.1mm
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.
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GABIENTE ATX -  Especificações: Tipo: Mini Tower - PSU: ATX Padrão
(não incluso) - Suporta VGA de 315 mm Suporte para HDD: 2x 3.5’’/2x 2.5’’ - Cor:
Preto - Placa mãe suportada: Micro ATX CPU cooler: 147 mm - Baias: 2 Dimensões: 186 x 360 x 377 mm Portas: 1x USB 2.0 - 1x áudio HD - 1x
microfone.
Apresentar Prospecto.
GATEWAY SIP E1
Especificações:
- 1 porta Ethernet Giga gerenciamento
- 1 link E1 (30 canais) conexão BNC
- 30 canais VoIP
- Suporte para até 10 contas SIP
- Interface web amigável para
configuração,
monitoramento e diagnóstico
- Suporte às sinalizações R2, ISDN e SIP
- Suporte aos codecs G.711 (A-law e
μ-law), G.729A e T.38
(fax)
- Suporte a SNMP
- Bilhetagem personalizável por CDR
Apresentar Prospecto.
GATEWAY FXO
Especificações:
- Portas: 8 portas FXO
- RJ-45: 2 portas RJ-45
- Transmissão DTMF flexível: Em áudio,
RFC2833, SIP Info ou qualquer
combinação dos 3
- G.168 - Cancelamento de Eco
- Múltiplas contas SIP
- 2 Portas RJ-45 10/100 Mbps
- As definições da linha PSTN
programáveis para diferentes países /
regiões
- Suporte TFTP e HTTP atualização de
firmware

8
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- Fonte de Alimentação Externa
Apresentar Prospecto.
Headset
Especificações:
Cabo: Liso, encapado, blindado e
isolamento em tinsel.
Plug: Quick Disconect (QD), plug U10P
Protetor Auricular: courino .
Protetor Bucal: espuma atóxica.
Capsula: 150 Ohms
RX: - Fechamento com isolamento a
interferências e isolamento acústico.
TX: Copo da cápsula com isolamento
acústico.
Peso do Produto: 85 gramas
Compatíveis com telefones Yealink.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Especificações:
Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar Fax
Multitarefa Suportada
Especificações De Impressão
Velocidade De Impressão Preto:
Normal: Até 22 Ppm
Saída Da Primeira Página (Pronta)
Preto: Tão Rápido Quanto 7,6 Segundos
Ciclo De Trabalho (Mensal, A4)
Até 10.000 Páginas 9
Volume De Página Mensal Recomendado
150 E 1500 10
Tecnologia De Impressão
Laser
Qualidade De Impressão Preta (Melhor)
Até 600 X 600 Dpi, Hp Fastres 1200
(Qualidade De 1200 Dpi)
Tecnologia De Resolução
Hp Fastres 600, Hp Fastres 1200
Idiomas De Impressão
Pclms, Urf, Pwg
Exibição
2,7 Em Touch Screen, Lcd (Gráficos A
Cores)
Velocidade Do Processador

75
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600 Mhz
Sensor De Papel Automático
Não
Cartuchos De Substituição
Hp 17a Original Black Laserjet Cartucho
De Toner Cf217a (~ 1600), Hp 19a
Original Laserjet Imaging Drum Cf219a (~
12000).
Conectividade
Capacidade Hp Eprint
Sim
Capacidade De Impressão Móvel
A Apple Airprint ™
Google Cloud Print 2.0
Mopria-Certificada
Wi-Fi Direct 8
Capacidade Sem Fio
Padrão (Wi-Fi 802.11b / G / N)
Conectividade, Padrão
Porta Hi-Speed Usb 2.0 (Dispositivo)
Porta De Rede Fast Ethernet 10 /
100base-Tx Integrada
Porta De Linha Telefônica (Entrada /
Saída), Sem Fio
Rede Pronta
Padrão (Ethernet Embutida, Wi-Fi 802.11b
/ G / N)
Conectividade, Opcional
Não
Requisitos Mínimos Do Sistema
Windows® 10, 8,1, 8, 7: 32 Bits Ou 64
Bits, 2 Gb De Espaço Disponível No
Disco Rígido, Unidade De Cd-Rom / Dvd
Ou Ligação À Internet, Porta Usb, Internet
Explorer
Windows Vista®: (Apenas 32 Bits), 2 Gb
De Espaço Disponível No Disco Rígido,
Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação À
Internet, Porta Usb, Internet Explorer 8
Windows® Xp Sp3 Ou Superior (Apenas
32 Bits): Qualquer Processador
Compatível Com Intel® Pentium® Ii,
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Celeron® Ou 233 Mhz, 850 Mb De
Espaço Disponível No Disco Rígido,
Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação À
Internet, Porta Usb, Internet Explorer 8
Apresentar Prospecto.
KIT ANTIESTÁTICA -  Especificações:
- 1x Manta antiestática 2 camadas
(condutora+ dissipativa) de 2mm medidas
0,30 X 0,50m cor cinza - 1x Pulseira
antiestética - 1x Luva Segurança Esd
Antiestática Flextatil Com Pu Palma
Dedos P,M ou G - 2x Pinceis ESD - 1x
Escova ESD - 1x Pinça Curva ESD - 1x
Pinça Reta ESD
KIT FERRAMENTAS – 38 Peças
Especificações:
Chave Tork: 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 (6 Pontas): 0.8, 1.2
chave Y: 2.0chave +: Ph2
chave U1: 2.6
chave Triangulo: 2.302
Chaves Plásticas01 - Ventosa01
Pinça Reta
chave Pentalobe 0.8 X 30mm
Chave Philips 1.2 X 30mm.
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),
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Para - - Transporte Transversal, Com
Apoio Macio Para Os Ombros E Alça
Reforçada Para As Mãos.
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM - Especificações: Seguimento: Desktop - Padrão: DDR3
SDRAM - Capacidade: 4GB - Frequência:
1333Mhz - Taxa de transmissão: 10600
MB/s - Formato da memória: 240-pin
DIMM Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM NOTEBOOK Especificações: - Seguimento: Notebook Formato de memória: SODIMM Capacidade: 4GB - Frequência: 1333Mhz Modelo: 10600s
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM SERVIDOR Especificações: - Compatível com
Servidor HP ProLiant DL120 G7 Seguimento: Servidores - Padrão: DDR3 Capacidade: 4GB - Frequência: 1333Mhz
PC3-10600E Unbuffered - Formato da
memória: UDIMM Apresentar
Prospecto.
MOUSE SEM FIO - Especificações: Receptor nano "plug-and-play" - Ele é tão
pequeno e discreto que você pode
conectá-lo a uma porta USB e esquecê-lo.
- Além disso, pode dizer adeus à
preocupação de teR receptores perdidos. Sem software, sem complicações,
simplesmente conecte o minúsculo
receptor nano e comece a usar o mouse
imediatamente. - Conectividade sem fio
Logitech Advanced 2.4 GHz - Você obtém
a confiabilidade de um mouse com fio com
conveniência e liberdade sem fio, rápida
transmissão de dados, praticamente sem
atrasos ou interrupções - O design
arredondado é agradável em ambas as
mãos e oferece mais conforto do que um
touchpad. - Ideal para Notebooks e
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computadores Desktop - Tecnologia do
sensor: Advanced Optical Tracking
Dimensões: - Mouse (A x L x P): 105,4 x
67,9 x 38,4 mm - Receptor nano (A x L x
P): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm Apresentar
Prospecto.
MULTÍMETRO - Especificações: Visor Digital LSD com ajuste de ângulo Aviso sonoro (Beep) - Alimentação:
bateria de 9V - -Resistente, de fácil
manuseio - Medição de Voltagem AC/DC,
Corrente DC, Resistência de diodo,
Capacitância, Teste de Bateria e
Continuidade - Peso bruto: 310 gramas Acompanha manual em português, pontas
de prova, bateria e capa protetora Escalas:
- Voltagem DC: 200 mV, 2V, 20V, 200V e
1000v - Voltagem AC: 200mv, 2 V, 200V
e 750V - Corrente DC e AC: 2mA, 20mA,
200mA e 20A - Resistência: 200, 2K, 20K,
200K, 2M, 20M e 200M ohms
-Capacitância - 20nF, 200Nf, 2uF, 20uF e
200Uf
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NOTEBOOK Especificações:
Processador
Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz; 3MB
Cache)
Sistema Operacional
Windows 10 Home
Tela
15.6" HD (1366x768) Antirreflexo
Memória
8GB (soldado) DDR4 2133MHz
Armazenamento
1TB (5400rpm)
Unidade Ótica
Tela
15,6 Polegadas
Não incluso
Gráficos
Intel® HD Graphics (integrado ao
processador)
Bateria
2 células - 30Wh
Bluetooth
Bluetooth 4.1
Outros
Câmera, Leitor de cartões 4 em 1 (SD,
SDHC, SDXC, MMC), slot Kensington
Lock e Alto falantes 2x 1.5W. Cor prata.
Conectividade
Ethernet 100/1000M
Wireless
Wireless 1x1 AC
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 1333/1600 Chipset: Intel H55 - Compatibilidade com
o Processador i3-540
Apresentar Prospecto.

1

8

61

55

57

PLACA WIRELESS - Especificações: Interface: PCI Express x1. - Frequência
(faixa): 2.4 GHz até 2.4835 GHz. - EIRP
máximo: < 20 dBm. - Modos de Wireless:
Ad-Hoc e Infra-estrutura. - Antena: 2
antenas destacáveis tipo mini- Omni de 2
dBi (RP-SMA). - Padrões wireless: IEEE
802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Padrões de sinal compatíveis: 802.11n (até
300 Mbps), 802.11g (até 54 Mbps),
802.11b (até 11 Mbps). - Sensibilidade de
recepção: 270 M: -68 dBm @ 10 % PER;
130M: -68 dBm @ 10 % PER; 108M: -73
dBm @ 10 % PER; 54M: -73 dBm @ 10
% PER; 11M: -89 dBm @ 8 % PER; 6M:
-87 dBm @ 10 % PER; 1M: -90 dBm @ 8
% PER. - Tecnologia da modulação:
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,
16-QAM, 64-QAM.- Segurança wireless:
WEP: 64/128 bits; WPA-PSK /
WPA2-PSK. - Peso aproximado: 200
gramas.
Apresentar Prospecto.
Protetor Auricular
- Material: Courino.
- Tamanho: 55mm
- Compatíveis com headset ITEM 34
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Protetor Bucal
- Material: Espuma atóxica.
- Compatíveis com headset ITEM 34

23
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CONECTOR RJ9 : - KIT Com 50 Peças

3
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Servidor
Especificações:
- Processador Intel® E3-1220 v6
(3.0GHz/4core/8MB/72W)
- Monoprocessado
- 1x módulo de memória de 8GB
DDR4-2400 UDIMM
- 2x HD 1TB
- Suporta até 2 discos LFF Hot-Plug

3
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- Controladora de discos B140i SATA
(suporta Raid 0/1)
- Placa de rede integrada, 332i, com 2
portas 1Gb
- 1x DVD-RW SATA
- 1x fonte de 290W integrada, Não Hot
Plug
- Gabinete Rack (1U)
- Acompanha trilho (Short Friction)
- Garantia de 1 ano peças, 1 ano de serviço
e 1 ano
atendimento Onsite
Apresentar Prospecto.
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Spray Limpa Contato 300ml
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Switch 5 portas Especificações: Interface: 5 Portas RJ45 10/100Mbps de
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Fonte de Alimentação Externa: 100-240V
CA, 50/60Hz - Fan Quantity: Fanless Consumo de Energia: Máx. 2.2W
(220V/50Hz) - Certificação: FCC, CE,
RoHs - Dimensões aprox. do produto:
103.5 x 70 x 22 mm
Software: - Método de Transferência:
Armazena e Encaminha - Funções
avançadas: Tecnologia Verde
economizando até 60% de energia,
Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure
Auto Uplink em cada porta - Informações
adicionais: - Tecnologia energética
eficiente e inovadora economiza até 60%
de energia
- Suporta o controle de fluxo IEEE 802.3x
para o modo Full Duplex e backpressure
para o modo half duplex - Arquitetura de
encaminhamento sem bloqueios que
encaminha e filtra os pacotes em
velocidade plena via cabo com uma vazão
máxima - Auto-MDI/MDIX elimina a
necessidade de cabos cruzados - Suporta a
auto-aprendizagem de MAC address e o
seu auto-envelhecimento - As portas de
Auto-negociação proporcionam uma
integração inteligente entre os hardware de
10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps - Design
sem ventoinha garante operação silenciosa
- Design Plug and Play simplifica a
instalação Apresentar Prospecto.
TECLADO NOTEBOOK -  Padrão BR
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
TECLADO SEM FIO - Especificações: Cor: Preto - Alcance: 10m - Interface:
USB v2.0 - Frequência de operação:
2,4GHz. Informações adicionais: - O
teclado compacto é cerca de 36% menor
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do que os teclados convencionais, mas
inclui todas as teclas padrão. Então, fazer o
que você gosta se torna cada vez mais fácil
- Receptor Logitech® Unifying: o
minúsculo receptor sem fio que fica no
notebook e permite que você adicione
dispositivos à medida que precisar deles.
Conecte-o. Esqueça-o - Criptografia AES
de 128 bits: Ajuda a proteger informações
ao criptografar a transferência de dados
entre o teclado e o receptor com um dos
mais altos níveis de criptografia de dados
disponíveis - A porta do compartimento de
pilhas na parte superior do teclado serve
como um elemento de design que lhe dá a
possibilidade de variar entre as cores cinza
claro, rosa ou azul, de acordo com o seu
gosto - A configuração não poderia ser
mais simples. Basta conectar o receptor
sem fio a uma porta USB no computador e
começar a tuitar, blogar e se envolver no
IMing imediatamente, sem software - As
teclas mal produzem som, assim você pode
ouvir bem a música que está escutando em
vez do barulho da digitação Apresentar
Prospecto.
TECLADO USB Especificações: Conexão: USB 2.0 - Cor: Preto - Tipo:
Multimídia
- Compatibilidade: Windows XP, Vista, 7,
8 - Resistente a derrames, pernas
ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos
e ligação USB plug-and-play. - Peso: 503
gramas (bruto com embalagem)
Apresentar Prospecto.
TELEFONE IP
Especificações:
Voz HD: HD Codec, Alto Falante, HD
fone
Resolução: 132 x 64 pixels LCD gráfico
Portas: 2 Portas 10/100 Ethernet com PoE
integado
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Histórico de chamadas: Discadas,
Recebidas, Não atendidas, Transmitidas
Peso: 0.81kg
Dimensão:
209mm*188mm*150mm*41mm
2 Contas VoIP
Retenção de chamadas, Mudo, DND
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)
and SIP INFO
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
2xRJ45 10/100M Ethernet ports
Codecs: G.722 ( Wideband), G.711(A/μ),
G.723, G.729AB, G.726
Agenda com capacidade de até 1000
entradas
Método de pesquisa inteligente
Full-duplex hands-free speakerphone with
AEC
IPv6, open VPN
Discagem rápida com um toque, linha
direta
Rediscagem, Retorno de chamada,
Resposta automática
Chamada para a frente, Chamada em
espera, Transferência de chamadas
Conferência local de 3 vias
Chamada IP direta sem proxy SIP
Seleção de tom de toque / importação /
exclusão
Bloqueio do teclado, Chamada de
emergência
Definição de hora e data manualmente ou
automaticamente
Indicador de espera de mensagens
LED para aviso de chamada e mensagem
em espera
Interface de usuário intuitiva com ícones e
softkeys
ID do chamador com nome, número
Atribuição IP: estático / DHCP / PPPoE
Servidor web HTTP / HTTPS
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Sincronização de hora e data usando SNTP
SRTP para voz
Gerenciador de certificados HTTPS
Fornecimento automático via FTP / TFTP
/ HTTP / HTTPS para implantação em
massa
31 teclas, incluindo 4 softkeys
4 LEDs: 1x power, 2x line, 1x message
Apresentar Prospecto.
Total: R$ ___________ (______________________________________________________)

PLANILHA 02 - ITENS RESERVADOS ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, MICROEMPRESAS - ME E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

Item

4
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Especificação
Quantidade
Bateria Nobreak - Especificações: Carga em tensão Constante (25º) Flutuação: 13.6 - 13.8 V - Cíclico: 14.4 15.0 V - Corrente Inicial: 2.1A (máxima)
7
- Bateria Chumbo-Ácida - Selada
Regulada por Válvula Apresentar
Prospecto.
Cabo com Quick Disconect (QD)
Conector: plug U10P e um ponta e RJ9
em outra.
3
Cabo: em espiral.
Compatíveis com telefones Yealink.
Cabo Espiral p/ Telefone - Cabo Espiral
para telefone com Pino Americano (RJ9 7
Comprimento: 1.8 Metros - Cor: Preta

Marca

Valor unitário Valor total
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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: 25 metros - Número de
Leds: 24 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.
Cooler para Processador Socket 1156
-Especificações: - Fluxo de ar: 40.9CFM
- Nível de ruído: 25dB (A) - Velocidade:
2200 RPM ± 10% - Voltagem: 12VDC
Disco Rígido NAS -  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.
Disco Rígido 3,5 -  Especificações:
Tamanho: 3.5" - Interface: SATA 6 Gb/s
- Capacidade: 1TB - Form factor:
3.5-inch - RoHS compliant - Cache:
64MB - Rotação: 7200 rpm - Buffer para
host: 6 Gb/s. Apresentar Prospecto.

1
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Disco Rígido Notebook Especificações: - Interface: SATA 6 Gb/s
(LPVX, LPCX) - Fator de Forma: 2.5
polegadas - RPM: 5400 - Capacidade:
500GB - Altura: 7,0 mm - Compatível
com ROHS - Taxas de transferência de
dados (velocidade da interface): 6 Gb/s Cache: 16MB - Latência média: 5.5 ms
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: - MTBF:
100,000 horas - Nível de certificação 80
PLUS Bronze - Power: 450W Tecnologia de rolamentos do ventilador:
Rifle - Tamanho do ventilador: 120mm Temperatura nominal de saída contínua:
40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x
86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug
Tipo: WW Conectores: - Conector ATX:
1x - Conector EPS: 1x - Conector
Floppy: 1x - Conector 4-Pin: 4x Conector PCIe: 1x- Conector SATA: 4x
Compatibilidade: - Suporta padrões
ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V
2.92
Apresentar Prospecto.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO Especificações: - Voltagem de Entrada:
90-240v - Frequência de Entrada:
50/60Hz - Voltagem de Saída:
5V(Estabilizada) - Corrente de Saída:
1.2ª - Plug de Saída: P4 (CE) – DC
5.5mm x 2.1mm

1
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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.
GABIENTE ATX -  Especificações: Tipo: Mini Tower - PSU: ATX Padrão
(não incluso) - Suporta VGA de 315 mm
- Suporte para HDD: 2x 3.5’’/2x 2.5’’ Cor: Preto - Placa mãe suportada: Micro
ATX - CPU cooler: 147 mm - Baias: 2 Dimensões: 186 x 360 x 377 mm Portas:
- 1x USB 2.0 - 1x áudio HD - 1x
microfone. Apresentar Prospecto.
Headset
Especificações:
Cabo: Liso, encapado, blindado e
isolamento em tinsel.
Plug: Quick Disconect (QD), plug U10P
Protetor Auricular: courino .
Protetor Bucal: espuma atóxica.
Capsula: 150 Ohms
RX: - Fechamento com isolamento a
interferências e isolamento acústico.
TX: Copo da cápsula com isolamento
acústico.
Peso do Produto: 85 gramas
Compatíveis com telefones Yealink.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Especificações:
Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar Fax
Multitarefa Suportada
Especificações De Impressão
Velocidade De Impressão Preto:
Normal: Até 22 Ppm
Saída Da Primeira Página (Pronta)
Preto: Tão Rápido Quanto 7,6 Segundos
Ciclo De Trabalho (Mensal, A4)
Até 10.000 Páginas 9
Volume De Página Mensal Recomendado

1
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150 E 1500 10
Tecnologia De Impressão
Laser
Qualidade De Impressão Preta (Melhor)
Até 600 X 600 Dpi, Hp Fastres 1200
(Qualidade De 1200 Dpi)
Tecnologia De Resolução
Hp Fastres 600, Hp Fastres 1200
Idiomas De Impressão
Pclms, Urf, Pwg
Exibição
2,7 Em Touch Screen, Lcd (Gráficos A
Cores)
Velocidade Do Processador
600 Mhz
Sensor De Papel Automático
Não
Cartuchos De Substituição
Hp 17a Original Black Laserjet Cartucho
De Toner Cf217a (~ 1600), Hp 19a
Original Laserjet Imaging Drum Cf219a
(~ 12000).
Conectividade
Capacidade Hp Eprint
Sim
Capacidade De Impressão Móvel
A Apple Airprint ™
Google Cloud Print 2.0
Mopria-Certificada
Wi-Fi Direct 8
Capacidade Sem Fio
Padrão (Wi-Fi 802.11b / G / N)
Conectividade, Padrão
Porta Hi-Speed Usb 2.0 (Dispositivo)
Porta De Rede Fast Ethernet 10 /
100base-Tx Integrada
Porta De Linha Telefônica (Entrada /
Saída), Sem Fio
Rede Pronta
Padrão (Ethernet Embutida, Wi-Fi
802.11b / G / N)
Conectividade, Opcional
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Não
Requisitos Mínimos Do Sistema
Windows® 10, 8,1, 8, 7: 32 Bits Ou 64
Bits, 2 Gb De Espaço Disponível No
Disco Rígido, Unidade De Cd-Rom /
Dvd Ou Ligação À Internet, Porta Usb,
Internet Explorer
Windows Vista®: (Apenas 32 Bits), 2 Gb
De Espaço Disponível No Disco Rígido,
Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação
À Internet, Porta Usb, Internet Explorer 8
Windows® Xp Sp3 Ou Superior (Apenas
32 Bits): Qualquer Processador
Compatível Com Intel® Pentium® Ii,
Celeron® Ou 233 Mhz, 850 Mb De
Espaço Disponível No Disco Rígido,
Unidade De Cd-Rom / Dvd Ou Ligação
À Internet, Porta Usb, Internet Explorer 8
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 NOTEBOOK Especificações: - Seguimento: Notebook
- Formato de memória: SODIMM Capacidade: 4GB - Frequência: 1333Mhz
- Modelo: 10600s
Apresentar Prospecto.
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MEMÓRIA RAM SERVIDOR Especificações: - Compatível com
Servidor HP ProLiant DL120 G7 Seguimento: Servidores - Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB - Frequência:
1333Mhz PC3-10600E Unbuffered Formato da memória: UDIMM
Apresentar Prospecto.
MEMÓRIA RAM - Especificações: Seguimento: Desktop - Padrão: DDR3
SDRAM - Capacidade: 4GB Frequência: 1333Mhz - Taxa de
transmissão: 10600 MB/s - Formato da
memória: 240-pin DIMM
Apresentar Prospecto.
MOUSE SEM FIO - Especificações: Receptor nano "plug-and-play" - Ele é
tão pequeno e discreto que você pode
conectá-lo a uma porta USB e
esquecê-lo. - Além disso, pode dizer
adeus à preocupação de teR receptores
perdidos. - Sem software, sem
complicações, simplesmente conecte o
minúsculo receptor nano e comece a usar
o mouse imediatamente. - Conectividade
sem fio Logitech Advanced 2.4 GHz Você obtém a confiabilidade de um
mouse com fio com conveniência e
liberdade sem fio, rápida transmissão de
dados, praticamente sem atrasos ou
interrupções - O design arredondado é
agradável em ambas as mãos e oferece
mais conforto do que um touchpad. Ideal para Notebooks e computadores
Desktop - Tecnologia do sensor:
Advanced Optical Tracking Dimensões: Mouse (A x L x P): 105,4 x 67,9 x 38,4
mm - Receptor nano (A x L x P): 14,4 x
18,7 x 6,1 mm
Apresentar Prospecto.
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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 1333/1600 Chipset: Intel H55 - Compatibilidade
com o Processador i3-540
Apresentar Prospecto.
PLACA WIRELESS - Especificações:
- Interface: PCI Express x1. - Frequência
(faixa): 2.4 GHz até 2.4835 GHz. - EIRP
máximo: < 20 dBm. - Modos de
Wireless: Ad-Hoc e Infra-estrutura. Antena: 2 antenas destacáveis tipo miniOmni de 2 dBi (RP-SMA). - Padrões
wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b. - Padrões de sinal
compatíveis: 802.11n (até 300 Mbps),
802.11g (até 54 Mbps), 802.11b (até 11
Mbps). - Sensibilidade de recepção: 270
M: -68 dBm @ 10 % PER; 130M: -68
dBm @ 10 % PER; 108M: -73 dBm @
10 % PER; 54M: -73 dBm @ 10 % PER;
11M: -89 dBm @ 8 % PER; 6M: -87
dBm @ 10 % PER; 1M: -90 dBm @ 8 %
PER. - Tecnologia da modulação:
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,
16-QAM, 64-QAM.- Segurança wireless:
WEP: 64/128 bits; WPA-PSK /
WPA2-PSK. - Peso aproximado: 200
gramas.
Apresentar Prospecto.
Protetor Bucal
- Material: Espuma atóxica.
- Compatíveis com headset ITEM 34
Spray Limpa Contato 300ml
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Switch 5 portas Especificações: Interface: 5 Portas RJ45 10/100Mbps de
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Fonte de Alimentação Externa: 100-240V
CA, 50/60Hz - Fan Quantity: Fanless Consumo de Energia: Máx. 2.2W
(220V/50Hz) - Certificação: FCC, CE,
RoHs - Dimensões aprox. do produto:
103.5 x 70 x 22 mm
Software: - Método de Transferência:
Armazena e Encaminha - Funções
avançadas: Tecnologia Verde
economizando até 60% de energia,
Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure
Auto Uplink em cada porta - Informações
adicionais: - Tecnologia energética
eficiente e inovadora economiza até 60%
de energia
- Suporta o controle de fluxo IEEE
802.3x para o modo Full Duplex e
backpressure para o modo half duplex Arquitetura de encaminhamento sem
bloqueios que encaminha e filtra os
pacotes em velocidade plena via cabo
com uma vazão máxima Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade
de cabos cruzados - Suporta a
auto-aprendizagem de MAC address e o
seu auto-envelhecimento - As portas de
Auto-negociação proporcionam uma
integração inteligente entre os hardware
de 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps Design sem ventoinha garante operação
silenciosa
- Design Plug and Play simplifica a
instalação
Apresentar Prospecto.
TECLADO NOTEBOOK -  Padrão BR
Compatível com Notebook Aspire 5750
Apresentar Prospecto.
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TECLADO SEM FIO - Especificações:
- Cor: Preto - Alcance: 10m - Interface:
USB v2.0 - Frequência de operação:
2,4GHz. Informações adicionais: - O
teclado compacto é cerca de 36% menor
do que os teclados convencionais, mas
inclui todas as teclas padrão. Então, fazer
o que você gosta se torna cada vez mais
fácil - Receptor Logitech® Unifying: o
minúsculo receptor sem fio que fica no
notebook e permite que você adicione
dispositivos à medida que precisar deles.
Conecte-o. Esqueça-o - Criptografia AES
de 128 bits: Ajuda a proteger
informações ao criptografar a
transferência de dados entre o teclado e o
receptor com um dos mais altos níveis de
criptografia de dados disponíveis - A
porta do compartimento de pilhas na
parte superior do teclado serve como um
elemento de design que lhe dá a
possibilidade de variar entre as cores
cinza claro, rosa ou azul, de acordo com
o seu gosto - A configuração não poderia
ser mais simples. Basta conectar o
receptor sem fio a uma porta USB no
computador e começar a tuitar, blogar e
se envolver no IMing imediatamente,
sem software - As teclas mal produzem
som, assim você pode ouvir bem a
música que está escutando em vez do
barulho da digitação
Apresentar Prospecto.
TECLADO USB Especificações: Conexão: USB 2.0 - Cor: Preto - Tipo:
Multimídia
- Compatibilidade: Windows XP, Vista,
7, 8 - Resistente a derrames, pernas
ajustáveis, batimentos de tecla
silenciosos e ligação USB plug-and-play.
- Peso: 503 gramas (bruto com
embalagem)
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Apresentar Prospecto.
TELEFONE IP
Especificações:
Voz HD: HD Codec, Alto Falante, HD
fone
Resolução: 132 x 64 pixels LCD gráfico
Portas: 2 Portas 10/100 Ethernet com
PoE integado
Histórico de chamadas: Discadas,
Recebidas, Não atendidas, Transmitidas
Peso: 0.81kg
Dimensão:
209mm*188mm*150mm*41mm
2 Contas VoIP
Retenção de chamadas, Mudo, DND
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)
and SIP INFO
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
2xRJ45 10/100M Ethernet ports
Codecs: G.722 ( Wideband),
G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726
Agenda com capacidade de até 1000
entradas
Método de pesquisa inteligente
Full-duplex hands-free speakerphone
with AEC
IPv6, open VPN
Discagem rápida com um toque, linha
direta
Rediscagem, Retorno de chamada,
Resposta automática
Chamada para a frente, Chamada em
espera, Transferência de chamadas
Conferência local de 3 vias
Chamada IP direta sem proxy SIP
Seleção de tom de toque / importação /
exclusão
Bloqueio do teclado, Chamada de
emergência
Definição de hora e data manualmente ou
automaticamente

2
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Indicador de espera de mensagens
LED para aviso de chamada e mensagem
em espera
Interface de usuário intuitiva com ícones
e softkeys
ID do chamador com nome, número
Atribuição IP: estático / DHCP / PPPoE
Servidor web HTTP / HTTPS
Sincronização de hora e data usando
SNTP
SRTP para voz
Gerenciador de certificados HTTPS
Fornecimento automático via FTP /
TFTP / HTTP / HTTPS para implantação
em massa
31 teclas, incluindo 4 softkeys
4 LEDs: 1x power, 2x line, 1x message
Apresentar Prospecto.
Total: R$ ___________ (______________________________________________________)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxx)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
ENTREGA DOS PRODUTOS: até 08 (oito) dias.
PAGAMENTO: em até 15 (quinze) dias.
Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com 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.
Com a apresentação da presente proposta comercial, esta empresa se responsabiliza pela entrega dos
produtos nos prazos e quantidades estabelecidos, bem como em perfeitas condições, sendo que a
contratada se responsabilizará por 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.
78

_____________, ____ de____________ de 2018.

__________________________________________
Assinatura e identificação da empresa
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ANEXO III

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

CARTA DE CREDENCIAMENTO

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 2018.

Assinatura: _________________________________

Obs.: identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da Empresa.
80

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, sob as penalidades da Lei, que a empresa
................................................ inscrita no CNPJ Nº..........................................., com sede na
................................................. cidade ................................ encontra-se HABILITADA para
participar do Processo Licitatório nº 025/2018, Pregão Presencial nº 014/2018, nos ditames da
Lei Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal Nº 8.666 de 21 junho de 1993.

..........................................., ..............de ........................ de 2018.

____________________________
Razão Social da Empresa e CNPJ
Nome do responsável/procurador
81

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 Licitatório nº 025/2018 - Pregão Presencial nº 014/2018 - Edital nº 015/2018.

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ........................ (endereço completo)
................................., inscrita no CNPJ sob o 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 2018.
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_______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade.

ANEXO VI
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.º1.501, 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 para o futuro e eventual
fornecimento de medicamentos de referência e genéricos, soluções parenterais e de uso tópico, 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. 025/2018 – Pregão Presencial nº. 014/2018, adiante
denominada FORNECEDOR, nos termos da Lei nº 8.666/93 com as alterações e demais normas
legais aplicáveis, e ainda pela Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, 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 Licitação o Registro de Preços visando à contratação de empresas para o
futuro e eventual fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática, em
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul, mediante 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 015/2018 e seus Anexos.
2 – APRESENTAÇÃO: o produto 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 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
imposta 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 014/2018:

ITEM

QTDE. UNID. ESPECIFICAÇÃO

MARCA/LABORATÓRIO/TIPO VALOR VALOR
(REFERÊNCIA OU
UNIT. TOTAL
GENÉRICO)
R$
R$

8 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Nº 014/2018, 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 Nº 014/2018, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
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CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
10 – 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.
11 – Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade
requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 08 (oito) dias, a partir da emissão da ordem de
compra, devidamente assinada pelo responsável.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
12 - 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.
12.1 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
12.2 - O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA, através
de ordem bancária, preferencialmente no Banco do Brasil S/A, devendo para isto ficar explicitado
número da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito ou
mediante emissão de boleto bancário;
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 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13 - As despesas deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, as quais
serão apontadas pelo setor de Contabilidade no ato que anteceda cada aquisição, conforme dispõe o
Art. 7º, parágrafo 2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes nos
Contratos, ordens de compras ou outros instrumentos substitutivos a estes.
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.
86

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 ou através de ofício ou fac-símile, 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
21 – A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação
e indicadas para registro dos respectivos preços no item 7 do presente instrumento de registro,
ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações
legais.
23 – Ficam estabelecidas as 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 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso,
durante o qual, sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as
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demais sanções, que poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto ao CISRU Centro Sul.
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a forma do art.87, IV da Lei n.º
8.666/93.
f) 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.
2 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do contrato.
3 - 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 05 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato.
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 comprovada 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 nº 014/2018, o qual integra a presente Ata de
Registro de Preços.
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:
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31.1 – Pela Administração, 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 014/2018 - 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.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
33 - Na sessão de abertura do Processo Licitatório Nº 025/2018 - Pregão Presencial Nº 014/2018,
esteve presente o senhor: ____________________, portador da C.I nº ______, preposto da
Empresa: ______________________ CNPJ nº ______________________.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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34 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº
008/2015, 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.

____________________, _______ de _______________de 2018.
CISRU Centro Sul
CNPJ: 11.938.399/0001-72
(Contratante)
Nome: José de Freitas Cordeiro
CPF:
M-855430 SSP/MG
Cargo: Presidente

Detentora da Ata
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
(Contratada)
Nome: ______________________
C.I:
______________________
Cargo: ______________________

Testemunha 1

Testemunha 2

Ass.:
Nome:
C.I:
CPF:

Ass.:
Nome:
C.I:
CPF:

______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
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ANEXO VII
MINUTA CONTRATUAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018
CONTRATO Nº XX/2018
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA –
CISRU CENTRO SUL, localizado na Rodovia BR-265, nº 1.501, Bairro Grogotó, CEP
36.202-630, em Barbacena - MG, inscrito 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, doravante denominado CONTRATANTE e a EMPRESA
.........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ................................., situada na
(Rua/Avenida/Alameda etc) .........................., Nº ................, Bairro ..................., na cidade de
.......................... estado de ......................., neste ato representado por ......................., portador(a) da
RG Nº ..........................................., inscrito no CPF sob o Nº ....................................., residente e
domiciliado(a) na (Rua/Avenida/Alameda etc) ................................ Nº ..........., Bairro ...................
CEP ............................ na cidade de .................................. estado de ...................................,
91

doravante denominado(a) CONTRATADA, assinam o presente contrato, nos termos da Lei Federal
Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais disposições legais
aplicáveis, e do disposto no Edital do Processo Licitatório Nº 025/2018 – Pregão Presencial Nº
014/2018, nos termos e legislação subsequente, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste o Registro de Preços visando a contratação de empresas para o futuro e
eventual fornecimento de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática, em atendimento
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU - Centro Sul,
conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante do Instrumento Convocatório.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução deste Contrato é o de FORNECIMENTO DE PRODUTOS, os quais
serão utilizados nos serviços dos setores administrativos do Complexo Regulador do CISRU Centro Sul, bem como as bases descentralizadas em consonância com as descrições destes
especificados nos autos do Processo Licitatório N.º 025/2018 – Pregão Presencial Nº 014/2018.
 LÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
C
São condições gerais deste Contrato:
3.1 - Este Contrato regular-se-á pelos 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.
3.2 - 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.
3.3 - 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.
3.4 - O objeto deste Contrato deverá ser executado, dentro do melhor padrão de qualidade e
confiabilidade, respeitadas as normas e práticas técnicas a ele pertinentes.
3.5 - Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
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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.
3.6 - 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.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1 - O valor total da contratação é de R$ _________ (___________________________).
§1º - O valor total deste Contrato para efeito de pagamento será fragmentado em parcelas de acordo
com as ordens de compra a serem encaminhadas pela CONTRATANTE.
§2º – Este Contrato se refere aos seguintes produtos decorrentes do preço ofertado na proposta
comercial referente ao Processo Licitatório Nº 025/2018 – Pregão Presencial Nº 014/2018 do
CISRU - Centro Sul sendo:
ITEM

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/LABORATÓRIO/TIPO
(REFERÊNCIA OU GENÉRICO)

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR TOTAL

CLÁUSULA
QUINTA - DOS
RECURSOS FINANCEIROS
/ DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
5.1 – Os recursos financeiros para cobertura das despesas são os constantes do orçamento do
CISRU - Centro Sul na seguinte dotação orçamentária:
____________________________________________
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 - 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 em até 15 (quinze) dias,
após a devida comprovação da entrega definitiva dos produtos nas condições exigidas e emissão da
respectiva Nota Fiscal.
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6.1.1 - A efetivação do pagamento dar-se-á após a entrega da Nota Fiscal/Fatura no Setor de
Compras/Gerência Administrativa, que providenciará o atesto do respectivo Chefe dos setores
mencionados;
6.1.2 - O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA, através
de ordem bancária, preferencialmente no Banco do Brasil S/A, devendo para isto ficar explicitado
número da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito ou
mediante emissão de boleto bancário;
6.1.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação ou
qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso
gere direito ao pleito de atualização financeira;
6.2 - Só será pago produto efetivamente fornecido, ou seja, concluído e de acordo com a
autorização de fornecimento respectiva e Nota Fiscal atestada com o recebido.
6.2.1 - Caso a empresa proceda a entrega do pedido incompleto, ou seja, necessária a troca de
algum produto, o pagamento será suspenso até a sua regularização.
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO, CONDIÇÕES E FORNECIMENTO/ ENTREGA
7.1 – O fornecimento dos produtos, bem como a substituição deles somente poderão ser efetuados
mediante apresentação da ordem de compra, o qual ficará sujeito à autorização por parte da
Administração, sem o que não deverá ser executado, sob pena de não se efetuar o respectivo
pagamento;
7.2 – A entrega dos produtos se dará no prazo de até 08 (oito) dias após a solicitação de acordo com
a necessidade, sem nenhum custo adicional, de acordo com a necessidade e mediante requisição
assinada pelo responsável legal do CISRU - Centro SUL, a contar da data do recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Setor de Compras, durante o horário comercial (de 09h
às 17h), no Almoxarifado Central localizado na Rodovia BR-265, Nº 1.501, Bairro Grogotó,
Barbacena MG, CEP. 36.202-630; Fone (32) 3339-5550, Fax. (32) 3332-5377.
7.3 – Os produtos objeto da presente licitação serão entregues de forma parcelada pela
CONTRATADA, de acordo com a necessidade e mediante autorização de fornecimento emitida
pelo Setor de Compras; os produtos deverão ser entregues devidamente acompanhados dos
documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal/ Fatura), adotando-se os procedimentos previstos na
Lei Federal nº 8.666/93.
7.4 – O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feitos dentro dos padrões e
recomendações técnicas, devidamente protegidos de pó e quaisquer variações de temperatura;
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7.4.1 – Os produtos fornecidos devem corresponder às especificações e quantitativos constantes da
Autorização de Fornecimento respectiva sendo aceito parcelamento de entregas;
7.4.2 – Os produtos serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade
com a quantidade, especificação e preço, comparando-se os dados descritos na Nota de
Empenho/Autorização de Fornecimento com a Nota Fiscal;
7.5 – A aceitação definitiva dar-se-á em 48 (quarenta e oito) horas, quando a Nota Fiscal será
atestada por servidor/comissão devidamente credenciada pelo CISRU Centro Sul, após a verificação
do prazo de validade que não poderá ser inferior a 80% do prazo indicado pelo fabricante.
7.6 – Caso os produtos apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos
padrões, a unidade recebedora os devolverá para regularização no prazo de 03 (três) dias. O atraso
na substituição dos produtos acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas
na legislação vigente;
7.7 – A CONTRATADA deverá garantir boa qualidade dos produtos entregues e promover sua
imediata substituição em caso de irregularidade.
7.8 – A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte dos produtos no local
determinado pelo CISRU - Centro Sul, bem como seu descarregamento.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DO PREÇO
8.1 - Os preços dos produtos, objeto do presente fornecimento têm por base a proposta apresentada
pela CONTRATADA;
8.2 - Os preços ajustados são finais, definitivos e irreajustáveis, neles estando inclusos todos os
encargos e tributos que a CONTRATADA experimentará no cumprimento das obrigações
assumidas.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 – Constituem Obrigações da CONTRATADA:
9.1.1 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste
instrumento e de outras decorrentes da natureza dos fornecimentos a serem prestados;
9.1.2 - Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
com o Setor Público, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93;
9.1.3 - Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao
atendimento do objeto do presente instrumento, inclusive assumindo a responsabilidade pelo
atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, inclusive,
de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada;
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9.1.4 - Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de
qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público;
9.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no
total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;
9.1.6 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA na pessoa de prepostos ou
estranhos;
9.1.7 - Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas, e impostos devidos em decorrência do
fornecimento e entrega dos produtos contratados;
9.1.8 - Responsabilizar-se pela entrega dos produtos no prazo máximo de 08 (oito) dias, a partir da
data do recebimento da autorização de fornecimento emitida pelo CISRU - Centro Sul, durante o
horário comercial (de 09h às 17h);
9.2 - Constituem Obrigações do CONTRATANTE:
A) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos neste CONTRATO;
B) Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos
encontrados;
C) Dar aceite na Nota Fiscal de Fornecimento;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
10.1 - A CONTRATADA será responsável pelos seguintes procedimentos e encargos:
a)
Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente advindas deste Contrato. A
fusão, cisão, ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do
CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
b)
Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste instrumento, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo CONTRATANTE;
c)
Responsabilizar-se pelos prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros por atos de
seus empregados ou prepostos, durante a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - 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
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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.
11.2 – 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 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações
legais.
11.3 - Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato 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 2 (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.
11.4 - O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.
11.5 - 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.
11.6 - 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 DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
12.1 - O contrato derivado desta licitação poderá ser rescindido em decorrência dos motivos
previstos no art.78, da lei 8.666/93, na forma determinada no art.79 e 80 da mesma lei;
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12.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
12.3 - No caso de rescisão do contrato, e não sendo devida nenhuma indenização ou reparação pela
contratada, a contratante responderá pelo preço dos produtos devidos, até a data da efetiva rescisão.
Em igual situação, a contratada deverá restituir à contratada toda e qualquer quantia que lhe tenha
sido, eventualmente, adiantada, por conta de produtos ainda não entregues;
12.4 - Operar-se-á de pleno direito à rescisão deste contrato, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula décima primeira, quando
ocorrerem às hipóteses enumeradas no art.78 da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.
13.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização
deste Contrato, serão realizados pela Farmacêutica do CISRU - Centro Sul.
§1º - O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais contatos realizados com setores
ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.
§2º - 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 DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
14.1 – O presente contrato vigorará pelo período compreendido entre a data de sua assinatura até
____ de __________ de _____, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ABSTENÇÃO
15.1 - A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste
contrato não será considerada novação ou renúncia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1 - Os casos omissos serão resolvidos pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, no
que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
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17.1 - A eficácia do presente instrumento depende de sua publicação, em caráter de “extrato”, por
publicação no “Mural de avisos e publicações” – Órgão oficial de imprensa do CISRU - Centro Sul.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena/MG, como competente para dirimir quaisquer
dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato, renunciando as partes contratadas qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Barbacena, xx de xxxxxxxxx de xxxx.
CISRU - Centro Sul
CNPJ: 11.938.399/0001-72
(Contratante)
Nome:
C.I:
Cargo:

José de Freitas Cordeiro
M-855430 SSP/MG
Presidente

Empresa contratada
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Contratada)
Nome:
C.I:
Cargo:

Testemunha 1

Testemunha 2

Ass.:
Nome:
C.I:
CPF:

Ass.:
Nome:
C.I:
CPF:

______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2018
PREGÃO PRESENCIAL
N.º 014/2018

..........................................................................................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 menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

..........................................................................................................
(Local e data)

.........................................................................................................
(Nome)

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