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2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboraçáo e
apresentação de suas propostas, sendo que o Município de posse não será, em
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EDTTAL No 042t2022
pRecÃo PRESENctAL N. o2gt2o22

PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO COMPRA DE BENS
EDITAL oe pneeÃo eRESENctAL REGtsrRo oE pREÇos
PROCESSO n'1575512022
DATA DA ReettznçÃo: 16 oE MAto DE2022
HORARIO: a partir das 09 horas
LOCAL: Na sala da Comissão de Licitação, na Av. Padre Trajano, no 55,
Centro, Posse-GO.

A pregoeira Giovanna Nunes da Silva Chiogna, usando a competência
delegada na Portaria no 001312021 de 04 de janeiro de 2021 , torna públlco que se
acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO pRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO, Processo no 1575512022, objetivando o Registro de Preços
dos itens relacionados no Anexo l, que será regida pela Lei Federal no. 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto 02512021, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal no 8.666, de 23 de junho de 1993, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificaçÕes deste instrumento
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitação,
na Av. Padre Trajano, no 55, Centro, Posse-GO, iniciando-se no dia í6 de Maio de
2022, às 09:00 horas e serão conduzidas pela Pregoeira com o auxílio da Equipe
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
I . DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Regisko de Preços, para Material
de lnformática ê Toner visando atender as necessidades do poder Executivo
Municipal e demais fundos, Órgãos e Departamentos da Administração pública
Municipal, observadas as especificaçÕes ali estabelecidas, visando aquisições
futuras pelos órgãos relacionados no Termo de ReÍerência, Anexo I deste edital.

[ - DA PART|CtPAÇÃO:
2.1. Poderão participar deste Pregâo, os interessados e as empresas do

ramo pertinente ao seu objeto, nacionais, legalmente constituídas e que satisfaçam
as condiçôes estabelecidas neste Edital, sendo permitida a participação de
consórcios.
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nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

2.3. A participaÇão na licitação implica, automaticamenle, na aceitação
integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou
publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia
autênticada via cartório competente, ou por servidor membro da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura de posse/GO.

2.4.1 - Em caso de autenticaçáo por membro da Comissão permanente de
Licitação, o licitante deverá requerer a autenticação, sendo sugerido, para o bom
andamento do certame, que se realize até as 16h00min horas do dia útil
imediatamente anterior ao da licitação.

2.4.2 - Havendo documentos a serem autenticas durante o certame, poderá
ser autenticado, desde que apresentado o documento original para o mesmo.

2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentaçÕes, propostas,
apresentar reclamaçÕes ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o
Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.

2.6. E vedada a participação de empresas:

2.6.1. Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação:

2.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração
Pública e, caso participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidaáes
previstas no Art. 97, parágrafo Unico da Lei Federal 9.666/93;

2.6.3. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de
uma firma licitante.

2.7. Nâo poderá participar direta ou indiretamente da Licitaçáo, servidor
dirigente do Município de Posse - Go, bem como as empresas óujos sócios,
administradores, empregados, controladores sejam servidores do mesmo.

2.8. Sobre a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14t12t2006:
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2.8.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem
obter benefícios da Lei Complementar n.o 123 de'14 de dezembro de 2006 e fizerem
jus aos benefícios, deverão apresentar, obrigatoriamente, a declaração constante
do Anexo Vll deste Edital.

2.8.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e
empÍesas de pequeno porte somente será exigida para efeito da emissão da ordem
de fornecimento/empenho.

2.8.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste cêrtame licitatório, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

2.8.4 - Havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame e emitida à adjudicação, para a
regularização da documentação.

2.8.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
2.8.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

2.9 - Devido à aplicação da Lei Complementar n' 12312006, alterada pela Lei
n. 14712014, os itens cujo valor total seja inferior a R$ 80.000,00 serão destinados
exclusivamente à participaçáo de microempresas e empresas de pequeno porte,
desde que haja no mÍnimo 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumênto convocatório. Caso contrário será permitido à
participaçáo de empresas que não se enquadrem como microempresas e empresas
de pequeno porte. As empresas interessadas em participar deverão observar a
forma de participação, constante no Termo de Referência.
III - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou
outro inslrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçóes em
decorrência de tal invêstidura,

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou
particular do qual constem poderes especíÍicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua inteÍposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao cêrtame, acompanhado do correspondente documento, dentre
os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitâção, modelo do
Anexo lV. O licitante que não dispor da declaração ou apresentá-la com qualquer
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incorreção poderá assiná-la ainda perante a equipe de apoio desde que disponha
de poderes para tal investidura.

d) Para as Microempresas e Empresas de Pequeno porte que desejarem
obter benefícios da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem
jus aos benefícios, deveráo apresentar, obrigatoriamente, a declaração constante
do Anexo Vll deste Edital, juntamente com demais documentos de credenciamento.

3.2 - A não apresentaçáo ou incorreção de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no presente certame,
êspecialmente quanto à oferta de lances e a interposição de recursos, porém a
proposta da licitante será considerada no certame, sendo que no caso de não
apresentação do contrato social ou estatuto social, a licitante deverá incluir o
documento no envelope de documentaçâo. Caso não apresente de forma alguma o
contrato social ou estatuto social, perderá o direito de concorrer ao certame.

3.3 - A Licitante que se rêtirar antes do término da sessáo considerar-se-á
que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da pregoeira.

3.4 * Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais
será admitida a participação de outras Proponentes.

3.5 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada.

IV . DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDTMENTO AOS REQUISTTOS DE HAB|L|TAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABtL|TAÇÃO

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de
acordo com modelo estabelecido no Anexo lV ao Edital deverá ser apresentada fora
dos Envelopes nos 1 e 2.

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelopenol-proposta
Pregão Presencial para Registro de preços no _t2022Processo no 12022

Envelope no
Pregão Presencial parc
Processo no 12022

2
Registro

Habilitação
t2022de Preços no
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4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e
redigida em lingua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas,
borrôes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante
ou pelo procurador. juntando-se a procuração.

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da
Equipe de Apoio.
V. DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1. No(s) Envelope(s) "Proposta(s) de Preços" constará a carta-proposta, de
acordo com o Edital, a qual deverá ainda:

5.1.1. Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressóes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as
folhas pelo representante legal da Proponente.

5.'1 .2. lndicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão
depositados os pâgamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem
como, â qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do
contrato, quando for o caso.

5.1.3. A validade da proposta, o qual não poderá ser inÍerior a 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura do envelope "proposta".

5.1.4. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos êm
moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei
Federal no 9.069/95), excetuando-se quando for o caso, discriminados por item, em
algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as
despesas que incidam ou venham a incidir tais como, impostos, taxas, encargos
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora
licitado.

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos seráo
verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da forma
seguinte:

it
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o valor por extenso;

A.(2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

A.(3.) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente:
será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo,se o total;

A.(4.) Erro de adiçáo: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retificando-se a soma.

5.,l .5 - A centésima parte do Real, denominada "centavos", será escrita sob
a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei
9.069, art 1o, § 2o, de 29 de junho de '1995.

5.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos
na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título,
devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais.

fins de realiza ão do re ão em sistema erenct
solicitamos oue as emDresas traoa suas propostas em planilha diqital
qerada no sistema da Prefeitura de Posse, disponibilizada no site oficial:
www.posse.go.gov.b ou ainda em contato com a ComiÍ SA P
Posse-GO. em contatos ia in formados no presente edital.

5.3.I - A ausência do presente documento não será critério
para desclassificação de nenhuma das concorrentes, mas cabe
ressaltar que esta ausência poderá acarretar em atraso no andamento
da sessão, uma vez que deverão ser lançadas as propostas por item
no sistema que fará a apuraçáo da presente licitação.

5.4 - A proposta de preços da licitante deverá, no que couber, ser
informada a marca do produto fornecido.

5.4.'1 - A indicação de marca poderá ser dispênsada para
serviços.

5.4.2 - Quando se lratar de produto, a ausência de marca na
proposta, não acarretara na recusa imediata da proposta, tendo o
prazo máximo de 10 (dez) minutos, em sessão, para obter resposta
quanto a diligência, mas nas conformidades do art.43o, §3o da Lei

\
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b) O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com
os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total
a ser pago.
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8.666/93, será aberta diligência para que a licitante apresente de
imediato a marca ofertada.

5.4.2.1 - Em caso de diligência, deverá ser assinado,
pelo representante legal da empresa, documento de declaração ou
outro, que informe as marcas ofertadas.

5.4.2.2 - As licitantes que não tenham representantes
credenciados na sessão de apuração das propostas e lances, terá a
proposta desclassificada automaticamente.

5.4.3 - A persistência de apresentação marca para os produtos
ofertados pela licitante, mesmo após tentativa de diligência, acarretará
em desclassificação das propostas, onde persistam à ausência de
indicação de marca.

5.4.4 - As marcas e modelos ofertadas pelas licitantes
presentes, poderão passar por diligências para avaliaçáo da sua
aceitabilidade quanto ao exigido pelo edital seu termo de referência.

vl - Do coNTEÚDo Do ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABtL|TAÇÃO,'
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos

a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1 - HABTL|TAÇÃO JURÍD|CA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial;

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades por açÕes, acompanhados da documentação mencionada na alínea
"b", deste subitem;

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou
sociedade eslrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.1 .1 .1 - Os documentos relacionados nasalíneas deste subitem 1.1
não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Debitos ou Certidão Conjunta

\
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Positiva com eÍeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e a Dívida ativa da
Uniáo Expedido pela Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de
Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da
federação onde a licitante tem sua sede;

f) Prova de regularidade paÍa com a F azenda Municipal, através de
Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde
a licitante tem sua sede;

g) Certidão Negativa de inexistência de debitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, nos termos do Título Vll- A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 'to de maio de 19a3." (NR);

6.í.3 - QUALTFTCAÇÃO ECONÔMtCO-FtNANCEtRA
a) Certidáo Negativa de pedido de Falência ou Concordata, expedido pelo

Cartôrio Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 30
(trinta) dias corridos, ou dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

6.1.4 - QUALTFTCAÇÃO TECNTCA
a) Atestado(s)/certidão(ões), de capacidade técnica, em nome da licitante,

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que
compÍove(m) o bom desempenho anterior em conlrato da mesma natureza
e porte, fornecido (s) pelas contratantês;

b) O(s) atestado(s) ou certidão(Ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel
timbrado, original ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em
órgão de lmprensa Oficial.

6.1 5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério
do Trabalho. coníorme modelo do ANEXO lll

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, conforme modelo do ANEXO lV.

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de Servidor Público do município no
Quadro Societário, conforme modelo do ANEXO V.

6.2 - DrSpOSrÇÔES GERATS DA HAB|L|TAÇÃO
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6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.2.2. - Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados
conÍeridos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente, durante a sessão.

6.2.3. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitaçáo de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.2.4. - Se a documenlação de habilitação nâo estiver de acordo com as
exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos,
a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.

VII. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.'l - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certamê, o credenciamento terá duração mínima de 15 minutos.

7.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo lV ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitaçáo.

7.2.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de CREDENCIAMENTO, poderão ser saneadas na sessão
pública de processamento do Pregão, desde que erros Íormais na
composição de documentos ou em ausência de documentos que possam ser
emitidos pela internet, até a decisão sobre o credenciamento.
7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as
propostas:

a) cujo objeto náo atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.

7.3.'1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto
à exatidão das operaçÕes aritméticas que conduziram ao valor total 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.

7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.

7.4 - As propostas náo desclassificadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com observância dos seguintes critérios:

t§
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10%
superior àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, seráo
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes.
7.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta
de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio
de sorteio no caso de empate de preços.

7 .5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição
na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances
de R$ 0,0'1 (um centavo), aplicável inclusive em relação ao primeiro.

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.9 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à reduçáo do preço.

7.10 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes
na dâta da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada
pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7. 11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

7.'l 2 - Eventuais falhas, omissÕes ou outras irregularidades nos documentos
de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.12.1 - A verificação será certrficada pela pregoeira e deverão ser anexados
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual
ind isponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificaÇáo.
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Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificaçáo, a licitante será inabilitada.
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências

para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificará as condiçôes de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de
uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que
será declarada vencedora.

7.1 5 - Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais
classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades
ofertadas.

7.15.1 - Em seguida, abrirá os envelopes no 02 das licitantes que
aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitaçoes, observadas as
disposições do subitem 12 supra. As habilitadas seráo incluídas na ata de
registro de preços, observada a ordem de classiÍicação, a que alude o
subitem 8 supra.

vilr- Do RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGTSTRO DOS PREÇOS
8.1 - No final da sessáo, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três)
dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contrarrazôes em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará
a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.

8.3 - lnterposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamenle informado à autoridade competente.

8.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação
dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

8.6 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das
disposiçoes do artrgo 13 do Decreto Municipal no 02512021 , e será subscrita pela
autoridade que assinou/ru bricou o edital.

8.7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluída.
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8.8 - Colhidas as assinaturas, o Orgão Gerenciador providenciará a imediata
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o
subitem anterior.
IX. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS

9.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses,
contado a partir da data da publicação da respectiva Ata.

9.1 .2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas nos artigos 23 e 24 do Decreto Municipal n.
o25t2021

X- DAS CONTRATAÇÕES

1 0. 1 - Os fornecedores de bens inclu ídos na ata de reg istro de preços estarão
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas
no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

10.2 - A existêncra de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contrataçÕes que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condiçÕes.

'10.3 - Quando da necessidade de contratação, o Orgão Participante, por
intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador
para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos preços registrados.

í 0.4- Com as informações do Orgão Gerenciador o gestor convocará o
fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

'10.5 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente,
o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no
prazo de 10 (Dez) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de
débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), perante a
Justiça do Trabalho, nos termos do Título Vll- A da Consolidação das Leis do
Trabalho e certidôes negativas de tributos e contribuiçôes federais, expedidas pela
Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da F azenda Nacional, sob pena
de a contratação não se concretizar.

í0.6 - Se as certidÕes anteriormente apresentadas para habilitação ou
constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará
dispensado da apresentação das mesmas.

10.7 - O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos
contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o
termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

xr - Dos PRAzos, DAS CONDTÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
DA LTC|TAÇÃO
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1 1 .l . O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente,
conforme o caso), conforme as condições estabelecidas nos Anexos I deste edital.

'1 '1.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados
no momento da contratação, respeitado o previsto no anexo l, correndo por conta
da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
xll - DAS coNDtÇoES DE RECEBTMENTO DO OBJETO

12.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até
í5 (Quinze) dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados
no subitem 2 do item Xl anterior.

12.2 - Por ocasiáo da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG),
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

í 2.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante
poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituiçáo ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis,

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10
(dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;

b.'1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de '10 (dez)
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.
12.4 - O recebimento do objeto dar-se-á deÍinitivamente no prazo de 15

(Quinze) dias úteis, contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado
o atendimento integral da quantidade e das especificaçôes contratadas, mediante
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XIII . DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista
no subitem 4 do item Xll.

13.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à Contrâtada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de
sua apresentação válida.
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13.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em
nome da Contratada, em Conta, Agencia e Banco apresentada na proposta de
preços e também, sempre que possível, nas notas fiscais.
4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual no 6.544/89, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado.
XIV. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

'14.1. "Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar ou aprêsentãr
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçáo
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impêdido de licitar
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4' da Lei 10.52012002, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominações legais."

'14.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitará a ad.judicatária
à mulla de mora, no valor de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da
Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sançÕes. A multa será descontada dos
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

14.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente
vencedora as seguintes sançÕes:

a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto;

b) Multa na forma prevista no item 14.2;

c) Suspensão temporária de participação em licitaÇão e impedimentos de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pelâ
inexecução parcíal da entrega;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida
a reabilitação da contratada e depois de ressarcido o prejuízo resultante, para a
Administração pela inexecução total do contrato;

e) A sanção prevista na alínea "d" é de competência exclusiva do Secretário
Municipal da pasta, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo

\
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processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme previsto no Art.
87 § 3o da Lei 8.666/93.
xv - DAS DrsPostÇÕES FrNArs

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.

15.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios de Goiás, administrado pela AGM e no endereço eletrônico
www. posse.go. gov. br.

15.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação,
serão publicados no endereço eletrônico www. posse.go.gov.br.

15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos,
ficarão à disposição para retirada no Av. Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO,
CEP: 73.900-000, após a publicação da Ata de Registro de Preços.

15.5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que
decidirá no prazo de 0'l dia útil.

í5.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame.
15.6- Os casos omissos do presente Pregão seráo solucionados pelo Órgão

Gerenciador.
15.7 - lntegram o presente Edital
ANEXO l: Termo de Referência
ANEXO ll: Modelo Obrigatório de Proposta de Preços
ANEXO lll: Modelo de Declaração sobre Trabalho de Menores
ANEXO lV: Modelo de Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos
ANEXO V: Modelo de Declaração de não Existência de Servidor Público no

Quadro Societário
ANEXO Vl: Minuta de Ata de Registro de Preço
ANEXO Vll: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO Vlll: Carta de Credenciamento
'15.8 - Os preços registrados seráo publicados no Diário Oficial dos

Municípios de Goiás/AGM, trimestralmente.
15.9 - Náo será exigida a prestação de garantia para as contrataçÕes

resultantes desta licitação.
1 5.10. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias

de expediente, das 07:30 às 17:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Posse-
GO situada na Av. Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO ou pelos telefones (62)
3481-1 370/1 380.
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resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca Posse-GO.

Posse - GO, 02 de Maio de 2022

GIOVANNA NU SIL NA
PRE rRo(A)
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ANEXO I

Termo de Referência
Unidade Solicitante Original: Secretária Municipal de Administraçáo
Modalidade Sugerida: Pregão presencial, Lei Federal 10.520/2002, pelo SRP -
Sistema de Registro de Preços.

1. Objeto
1.1-Descrição: Material de lnformática e Toner visando atender as

necessidades do Poder Executivo Municipal e demais fundos, Orgãos e
Departamentos da Administração Pública Municipal de acordo como quantitativo e
especifi caçôes relacionados abaixo.

't.2 Es ecifica es e Quantidades:

50

20

'10

ITEM DEscRrÇÂo

01

FONTE ATX PC ( DESKTOP ) - Especificações / Descrição: PADRAO
ATX. ENTRADA: 1|OV I 22OV MANUAL . POTÊUCIE: 23OW REAL -
Cooler dê 8 Cm - Silencioso CONECTORES: - 01 x CONECTOR 20+4
PINOS Conector principal da Placa mãe) - 01 x CONECTOR 4 PINOS
12V (conector auxiliar da placa máe) - 02 x CONECTORES IDE (para
hds, gravador, etc) - 02 x CONECTORES SATA (para hds, Dvd ê êtc)

UND

CONECTOR - RJ 45 - Espêcificações / Oêscrição: Perfeito para
confecção de cabeamento de redes de alta qualidade e performance.
INFORMAÇÔES TECNICAS - Produzido em Termoplástico não
propagante a chama UL 94V-0 - I vias êm bronze fosforoso com 50pin
(1,27pm) de ouro e 100pin (2,54pm) de níquel - Respeita as normas
CAT5e REOUISITOS DO SISTEMA - Sem restriçÕes desde que
seguidas normas de montagem dos cabos CONTEUDO DA
EMBALAGEM - 1 pacote com 100 conectores GARANTIA 90 dias contÍa
defeito de Íabricação

PCT

03

BATERIA PARA PLACA-MÃE - Especificações / Descrição: A bateria
CMOS é uma pêquena bateria tamanho de uma moeda instalado na
placa-mãe de um computador , é usado para salvar as configurações do
sistema BIOS. Erros MOD> CR2032 - 3V

UND 90

o4

BATERIA DE - 9 VOLTS - Especificaçõês / Oescrição: Bateria de alto
desêmpenho utilizada em Microfonês sêm fio, Brinquedos, lnstrumentos
musicais entre outros aparelhos. - 450 mAh 9V- Material : níquel-hidreto
metálico- 4,5 Cm de comprimento- 2,5 Cm de largura

UND

UND I QTOC

I

I

tl
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Placa mãe LGA 1200 DDR4 Processadores lntel Corê i7l i5 / i3 /
Pêntium / Celeron: - Suporte para módulos de memória DDR4 3200 /
2666 I 2400 MHz - 2x soquetês DDR4 DIMM com suporte paÊ até 64
GB (capacidade de DIMM único de 32 cB) Slots dê êxpansão: - 1x slot
PCI Express x16, rodando a x1ô - 2x slot PCI Express x3 - 4x Conectores
SATA 6 Gb/s

UND 90

12

06

Procêssador i5 3.0 1200 10G: lntel Core i5-10400F Os novos
processadores lntel Core da 10" Geração oferecem atualizaçÕes de
desempenho incríveis para melhorar a produtividade surpreendente,
tecnologia ThunderboltrM 3, HDR 4K. UND

07

Processador i7 3.0 1200 í0G: Número de Núcleos: 8 - Númêro de
Tópicos: 16 - Frequência: Baseada em processador 3.80 GHz -
Frequência turbo máxima: 5,10 GHz - Cache: 16 MB lntel Smart Cache
- Velocidade do barramento: 8 GÍ / s - Tecnologia lntel@ Turbo Boost
l\ilax 3.0 Frequência: 5,10 GHz - TDP: 95W

UND 't0

08

MEMORIA PARA PC - DDR 3 (1333Mh2) - 4GB - Especificações /
Descrição:- Tipo: SDRAM DDR3 de 240 pinos - Capacidade: 2GB -
Acêleraçáo: DDR3 1600 (PC3 10600) - Cas Latência: 9 - Tensão: 1.5V.
E responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando rêquêridos.
Ou seja, de forma não-sequencial, por isso, a nomenclalura em inglês de
Random Accêss Mêmory (Memória de Acesso Aleatório) UND

09

meuónra RAM PARA Pc - DoR 4 - 8GB
Especificaçôes / Descriçáo: Memória DIMM DDR4 2666Mhz 1 ,2V 1 RxB

para desktop AD4U2666J4G 19-S, Capacidade: 8GB
Temperatura dê operação - ooc a +85"C

UND 90

í0

Gabinête Mini: Gabinete
Fácil instalação
Fabricado em
Baias: 2 x 3.5"
Suporte pa.a placa
Fonte de alimentaçáo: 200W

COMPON ENTES:
manutençáo
galvanizado

2.5" interna
x 244mm\

Fonte
e

aço'lx
(2M

cl

mãe
UND í0

80
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I

I

I
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11

SWITCH 8 PORTAS - Especificações / Dêscíição:, Fast Ethernet
10/100/1000 Mbps para o compartilhamento de internet com até I
dispositivos. Ele viabiliza a construçáo de redes de comutaÉo de dados,
permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores e
câmêras lP. ESPECIFICAÇÓES TECNICAS: Caracteristrcas: Marca:
lntelbras- Modelo: SF 800 Q+ Padróes:- lEEE802.3 - 1oBASE-T
lEEE802.3u - 100BASE-TX lEEE802.3x - Flow Control - lEEE802.1p -
Priority Oueueing (QoS) |EEE802.3az - Energy Efficient Ethernet -
Portas: - I - RJ45 10/100 Mbps com autonegociaçáo Auto MDI / MDI - X:
- Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
Cabeamento Suportado: 'loBASE-T - Cabo UTP categoria 3,4 e 5
(máximo 100 m) EIA/T|A-568 1000 STP - 1ooBASE-TX - Cabo UTP
categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/T|A-568 1000 STP LEDS
indicadores: 8 - LAN, 1 - Power Método de Transferência: Armazena e
enviâ (store and forward) Tamanho da tabela de endereços MAC: - 1K
Backplane: 1.6 Gbps Buffer de memória: 448 kbits Qos: - Priorizaçáo
lEEE802.1p; Duas filas de prioridãdê por porta Fonte de Alimentaçáo.
Entrada: 100-240 VCA/50-60 Hz Saída: 12 VCCI9.5 A PoE Passivo:
Somente a Porta 1: pinos 4,5 (+); pinos 7,8 (-), Utilizado para ligar o switch
através do cabo de rede.

UND

20

b

12

SWITCH 24 PORTAS - Especificações / Descrição: Portas 100/1000
Mbps TECNICAS: Características Switch Gigabit 24 Portâs 10/100/1000
Switch Nao Gerenciavel 24p Gigabit, Padróes e ProtocoloslEEE 802.3i,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x lnterface24 Portas RJ45 Auto-
sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociaçáo Capacidade de
ComutaÇão 48cbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes
35.7Mpps Certificação
FCC, CE, RoHS
Tenção nominal (115-220V 50/60H2)

UND

í3

Rotêador Access Point Corporativo
Porta Ethernet 10/100/1000, Padrões Wi-Fi 802.11 alblglnhlklvlac
Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA /VPA2,
TKIP/AES) Certificaçóes CE, FCC, lconte de Alimentação
115-220V 50/60H2 lnjetor PoE Gigabit 24V, 0.5a Metodo de
Alimentação 802.3aÍl{ PoE Até 400m2 de alcance e 630 mW de
potência Freqência de operação: 2,4 GHz Possibilidade para até 8 SSIDs
e '100 dispositivos por ap Tecnologia Qualcomm potência de até 630 mW
e uma velocidade de ate 300 Mbps na rede Temperatura de Operação

-10 a 70' C

UNO

'14

MOUSE USB EMBORRACHAOO PRETO - MO222 - Especificaçõês /
Descrição: Resoluçãor 1200 dpi - Plug&Play - Design Anatômico -
Dimensóes: 5.9 x 3.4 x 9.7 - Cor: Preto UND 90
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TECLADO MULTIM|DIA USB Prata/Preto 60 8054 - Especificações /
Descrição: FunçÕes internet - 8 teclas atalho pi controle total de vídeo e
áudi - 4 teclas atalho p/ Íunçóes do pc - Conexáo via usb - Teclado padrão
abnt2 Teclas Multimídia Ergonomia e ConÍorto LAYOUT ABNT2 '108

TECLAS, DURABILIDADE DAS TECLAS ío MILHÓES DE cICLoS
CHAVE DE CURSO: 3,5 +/0,55 MM FORÇA DE ATUAÇÃO 60 +ií5 G
COMPATíVEL: WINDOWS 7I8I1O Cor Prcto

UND 90

150

10

50

40

í6

SSD, 480G8, SATA, Leitura 545M8/s, Gravação 465M8/s -
WDS240G2G0A - Especificaçóes / Descrição: - Capacidade: 240GB -
lnterface: SATA lll 6Gb s - Fator de forma: 2.5" 7mm - Leituras: 545M8/s
- GravaçÕes: 465M8/s PerÍormance:- Leitura sequencial até: 545Mb/s -
Power: Potência ativa média: 80 mW - Máx Leitura de operação: 2,800
mW - Máx Escrita de operação: 2,800 mW - Slumber: 30 mW - DEVSLP:
10 mW - ConÍiabilidade: MTTF: Até 1.0M horas Ambiente: Temperatura
de operaçáo: 0"C ate 70'C - Temperatura não operacional: -55"C ate
85"C - Vibrações opêracionais: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz - Vibraçóes não
operacionais: 4.9 gRMS, 7-800 Hz - Choque: 1,500 G @ 0.5 msec half
sine.

UND

17

CABO VGA ( LlG. MONITOR /PC) VGA MDg FiltÍo 1.5rn - 7423
Especificações / Descrição: - Marca: MDg - Modelo: 7412 -
Comprimento: 1.5 metros - Este cabo é utilizado para transmitir imagens
de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores
ou televisores com entrada de'15 pinos (HDB15 ou VGA). Cabos com
esta conexão são utilizados para transferência de imagem de um
equipamento para um monitor em sinal analógico (qualidade em baixa
resoluçáo). Este cabo é utilizado apenas para transmissão de imagem o
som não é trensmitido com êle.

UND

't8

CABO ( LlG. INTERNA HDD/MB)Cabo Sata '180'/í80' s/ Logo PC-
CBST04 - EspêciÍicações / Dêscrição: Marca: Plus Cable - Modelo: PC-
CBSTO4
- Câtegoria de aplicação: TransÍerência de dados - Tipo de conectores /
inteíace - Conectores 180"/180" - Ponta A Conêctor 180o - Ponta B
Conector 180o - Taxa de transferência de dados: 6 Gbps - Cor: Vêrmelho
ou Preto.

UND

í9

HUB USB 7 PORTAS USB - 0191 - Espêcificações / Descrição:
Compativel com USB 2.0 ou 1.1 - Fácil lnstalâção. Tecnologia Plug and
Play - Possui 7 portas de saída USB - EntÍada para Íonte auxiliar 5V/2A
- Sistema operacional requeÍido: Windows 95/98/2000/XP ou Superior. UNO
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PASTA TÉRM|CA ( POTE 1OOGRS ) 7577 - Especificações /
Descrição: Penetraçáo: (265-295) ou (220-250) (1/10 mm) -
Consislêncaa NLGI: 2 ou 3 - Exudação: 0,4olo Componente Bástco:
Silicone dê alto peso molecular - Condutividadê térmica: 0,4 Wmk
(conforme norma técnica ISO 8301:1991) - Ponto de gota: lnexi - Cor:
Branco. A pasta térmica é amplamente utilizada nas montagens de
semicondutores e demais componentês onde haja nêcessidade dê
eliminaçáo eficiente do calor gerado. Além da montagem de
semicondutores, a pasta térmica lmplastec tem sido usada, com sucesso,
para melhorar o tempo de resposta de termopares e de termô
resistências, em sistemas dê medição de temperatura.

4

10

50

2'l

ISOPROP|LICO í 000m1 C/BICO - Espêcificações / Dêscrição:
Conteúdo 1000ML ( 1 litro ).O lsopropanol, ou álcool isopropílico é um
produto com grande capacidade de solvência, principalmente para
substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, tais como: resinas, óleos,
gorduras, alcalóidês, acetatos dê cêlulose, nitrocelulose e oulras resinas
utilizadas nas preparaçóes de tintas e vernizes.
Adicionais: Grau de pureza: 99,8% - Densidade 20120" C.0,785 - 0,787 -
Acidez como ácido acético, %m/m0, máximo:0,002 - Faixa dê destilação
a 760 mmHg, ('C): 81,5 83,0 - Água, (%m/m), máximo:0,10 - Densidade
do líquido 20/20"C: 0,7837. - Densidade do vapor ( ar = 1): 2,1 - Pressáo
de vapor: 4,444Kpa (20"C)- Solubilidade em água: Completa. - Limite de
explosividade o ar lnferior 2% / Superior 12% (vlv). - Não corrosivo. -
Principais Aplicaçóes: O isopropanol é utilizado industrialmente em
eletroeletrônicos, tintas e vernizes, thinners e removedores, perfumaria e
cosmélicos, soluções anti-sépticas, tinta para impressáo ê produtos
farmacêuticos.

UND

22

CABO DE REDE LAN UTP CAT 5 - 24 AWG CX C/ 3OsMTS -
Especificações / Dêscrição: Estruturado para tráfego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos das normas ANSI/T|A-568-C.2 e ISO/IEC
1 '1801 . Categoria 5e, para cabeamento horizontal ou secundário enlre os
painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas árêas dê
trabalho Para redes 10/100 Mbps frequência máxima de 100MHz Núcleo
CCA (cobre coberto com alumínio) protegido por capa termoplástica
MarcaÇão métrica sequencial.

cx 15

CABO DE FORÇA MD9 1.5M 3X0,75 NBR14í36 - 713't -
Espêcificações / Descrição: Cabo para ligar a fonte do computador à
rede elétrica - Padrão Novo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação
lnmetro - Bitola dê 3 x 0,75mm - Compramento: 1.5 mêtros - Norma do
lnmetro: N8R14136

24

exrerusÃo FTLTRo DE lrNxl s touloÀs zp r ron s uernos -
Especificações / Descrição: Extensão 5 Tomadas 5 Metros - Extensão
5 Tomadas 2PT Novo Padráo lnmetro - 3X0.75MM 10A 250V - Cabo de
5 Metros Cor: Preto

UND 50
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FERRO DE SOLDA AJUSTAVEL 60w 220v 5x PONTAS
RETRABALHO SMO - Especificações / Oescrição: Ferro de Solda
Ajustável Ferramenta De Solda prof. ótima para lêad freê e pêquenos
semicondutores. Com sua temperâtura ajustável, Potência: 200 a 450oc
Voltagem: 220v Ponta: 5x pontas extras

UND 1
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TUBETE TUBO DE SOLDA 60X40 FIO DS 1mm - EspeciÍicações /
Descrição: Recomendada para soldagem manual de conexões elétricas,
componentes êletrônicos e afins. UND

27

LUPA DE MÃO 4 MODOS DE AUMENTO 5 LEdS PROFISSIONAL.
Especificaçõês / Descrição: Aumento: 2,5x(Maior lentê-90mm)
4,sx(Dentro do maior lente-21mm) 2sx(Lente de 20 mm)
ssx(Lente de 12mm) Possui 4 Leds de luz Branca e 1 led dê luz
Ultravioleta Medida do produto: 225 x 105 x 32 mm
Materaal: Plástico ABS Fonte de energia: 4 x BateÍia l,5V (lnclusa) UND

UND28

SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR - Songhê Tools PARA
COMPUTADOR E NOTEBOOK - Especificações / Oêscrição: Modêlo:
Soprador de Ar Outras características Potênciar 700 W Funçóes: Soprar
e Aspirar - Voltagem. '1í0V Frequência: 50-60H2 Rotação: 4000-
15000RPM Volume de Sopro: 2,3m"/min
Peso bruto: 1,7K9 - Uso: comercial ou doméstico Aplicabilidade: Limpeza
de computadores, aspirar pó entre outras. Obs NÃO se aplica a pó de
toner.

29

ESTABILIZADOR BIVOLT - Especificações / Descreição: -500VA /
500W - Tensão nominal de entÍada. 115V1220V bivolt Manual - Tensão
nominal de saída: mono 1 15V - Microprocessador True RMS - 4 Tomadas
tripolares (padráo N/F/T), atendendo novo padráo NBR 14136:2002 -
Proteção contra subtensão, sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e
sobre temperatura - Rendimênto > ou = 91olo - Filtro de linha contra
distúrbios da rede elétrica - Nâo introduz distorção harmônica na saída -
Tensáo nominal de saída: 1í 5V (+/- 60/o - laixa entre 108,1V - 121,9V) -
Frequência de entrada 60Hz (+/- sHz) - Vâriaçáo de entrada admissÍvel
de 45o/o para 1 15V e 40olo paru 220V - lndicador luminoso de rêde baixa,
êm uso e alta - Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR
14373.2006 - Fabricado em plástico anti-chama (ABS) - 5 Estágios de
estabilização - Certificado pelo INMETRO - Porta fusível externo.

UND

30

TRANSFORMADOR 1000VA Especificações / Descrição:
Potência nominal: 1000 VA - Tensáo nominal dê enÍada: 220V Tensáo
nominal de saída: 115V 60Hz

UND
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CANETA POWER POINT LASER WIRELESS PASSA SLIDES -
Espêcificações / Descrição: Funciona com lvlS Word, Excel,
PowerPoint, ACD Sêê, site êtc Distância máxima: 10 melros Fonte de
alimentação: 1 x pilha AAA (incluida no pacote) Sistema operacional:
inteíace USB e MicrosoÍt Windows Tamanho: 5x3,9x2,6centímêtros
Peso Liquido: 29 g Cor: preto Características: - 2 em : Apresentador sem
fio e Apontador LaseÍ - Tecnologia sem fio até '15 metros de distancia, -
Plug-and-Play: Dispensa a instalação de qualquer Software ou Driver.
Especificaçôes: - lnterface: USB, - Alimentaçáo: 1 pilha A,ÂÁ (Não lnclusa
); - Tipo de Transmissâo: Radio Freqüência (2.4 GHzl - Distancia
Máxima: 15 metros, - Cômpatível: PC u Notebook - Windows: 2000, XP,
Vista, 7, 8,1o(para o Windows I e 10 a íunção Dark Screen pode náo
funcionar); - Cor: Pretoi - DimensÕesr 8,89 x 4,4x2,2 cm. ltens lnclusos:
- Apresêntador Sêm Fio - Rêceptor USB

PÇ 10
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TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET Ml132 - Especificaçóes
/ Descrição: Toner Compatível com HP CE-285A utilizado nos seguintes
equapamentos LaserJet: P-1 102, P-1102W. M-1132, M-1210, M-1212, M-
1130,M1217 M-1217, M1217FW M-1217FW, P1109 P-1109. Rende em
média 1.800 páginas considerando 5olo de cobertura no papel A4 cada
cartucho. Toner com ótima qualidade na impressão, o mais vendido
cartucho compatível HP.

UND33

TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ,I536 DNF.
Espêcificeçóês / Dêscrição: Cartucho Compatível com Toner HP CE-
278A CE-278A8 CE278AB CE278 CE-278 78A Preto, para uso nos
modelos Laserjet P-1566, P-1606, P-1606N, P-1ô06DN, M-1530, M-
1536, M-1536DNF com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas
considerando 5olo de cobertura no papel 44. Toner 784 compatível com
o original

34

TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1006 - Especificações
/ Descrição: Cartucho de Toner Compatível com HP CB-4354 utilizado
em: LaserJet HP P-1005, LâserJêt HP P-'1006. Produto compatível com
o original possui qualidade semelhante, porém, o preço é bem mais em
conta por náo ser fabricado pelâ mêsma fabricante do êquipamento.
Rende em média 1.800 páginas considerando 5% de coberturâ no pâpêl
44, mesmo rendimento do oriqinal

UND

35

TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 - Especificaçóes
/ Dêscrição: Cartucho de Toner Compatível com HP CB435A utilizado
em: LaserJet HP P-1005, LaserJet HP P-1006. Produto compatível com
o original possui qualidade semelhante, porém, o preço é bem mais em
conta por não ser fabricado pela mesma fabricante do equipamento.
Rende em média 1.800 páginãs considêrando 5% de cobertura no papel
44, mesmo rendimento do original
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TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET Mí25a - Especificações
/ DescÍição: Cartucho Compatível com Toner HP CF-2834. Toner
compatível com o original, pode ser utilizado em Multifuncional HP M-
127FN M127, M-127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M-201, M-225,
M-226, M-202. Toner CF283 CF-283 de altíssima qualidade de
ampressáo, com um rêndimento médio de 1.500 páginas considerando
uma cobertura de 5% no papel 44.

UND 200

100

37

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M135a - Espêcificações /
DescriÇão: Cartucho de Toner HP 105 A, W-11054 W-1'105 W1105,
utilizado nos equipamentos LaserJet: M-'1074 M-107W MFP-M1354
MFP-M135W. Possui rendimento de 1 .000 páginas, considerando 5% de
cobertura no Papel A4

UND 100

UND38

TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M426DW.
Especificaçõês / Oêscrição: Cartucho de Toner HP 26A CF-226A CF-
226. Prcto. Para uso nas seguintes imprêssoras HP Laserjet Pro: M-
4260W M426 M-426, tVl426FDW, M-402N M402 M402, M402DN,
M402D M-402D, M426FDN M-426FDN. Toner Original com rendimento
médio de 3.100 páginas consideÍando-se 5% de cobertura na fôlha 44.

39

TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO VND3Sí2173
M521 DN - Especificações / Oescrição: Cartucho de Toner HP CE-255X
CE255 CE-255 55X para uso nos seguintes modelos HP: Laserjet
Enterprise P-3015DN P3015 P-3015, Laserjet M-521DN M521 M-521,
Laserjet Enterprise 500 M-525DN MFP M525 M-525, Laserjet Enterprise
500 M-525F MFP, Laserjet Enterprise M-525C MFP. Toner com
rendimento aproximado dê 12.500 páginas considerando-se 5% da
cobertura do papel 44.

UNO40

TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET VR9O374í58 í018.
Especificaçõês / Dêscrição: Cartucho de Toner Compatível HP Q-
2612A Q-2612 12A utilizado nos seguintes equipamentos HP: 1010,
1020, 1012, 1015, 1018, 1022,3015,3050, M-1005, 3052, 3030, 1319,
1319F, M1319F M-1319F, 3055, 3055N, 3055NF, 3050N, 1022N, 1022,
1022NW. Produto de excelente qualidade com rendimento médio de
2.000 páginas considerando 5% de cobertura da folha A4
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CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKEJET F4580 -
Especificaçõês / Descrição: Utilizado em: Multifuncional Deskjet F4480
Multifuncional Deskjet F4580 lilultifuncional Deskjet F4280 Multifuncional
Deskjet D1660 Multifuncional Photosmart C4780 Multifuncional
Photosmart C4680 Produto 100o/o Novo Cartucho de Tinta HP 60XL
Modelo: CC644WB Cor: Tricolor CMY Conteúdo: í0 ml Cartucho de
Tinta Gompatível 60 Black CC640WB CC-641W8, CC64í, CC-641
utilizado nos seguintês modelos de multifuncional das impressoras HP:
HP Photosmart C-4680, Photosmart C-4780, Dêskjet D-1ô60, Deskjet F-
4280, Deskjet F-4580, Deskjet F-4480. Produto de altíssima qualidade,
utilizado nos modelos indicados Cartucho de tinta de alto rendimento
com '14 ml de tinta. Produto compatível com o original. Tipo de tinta:
Pigmentada Conteúdo Líquido: 12,5m1

UND 50

100

200

UND42

CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKEJET 2676
Especificações / Descrição: Cartucho MJ Compatível 664 664XL
F6v31a Prêto í4ml para 2136 2676 3776 5076 5276 da HP Cartucho
dê Tinta Compativel HP 664 XL Colorido é compatível para: HP Deskjet
lnk Advantage 2136; HP Deskjet lnk Advantage 2676; HP Deskjet lnk
Advantage 3776; HP DeskJet lnk Advantage 5076; HP DeskJêt lnk
Advantage 5276 HP DeskJet lnk Advantage 1 1 15 Printerl HP DeskJêt
lnk Advantage 2135 Allin-One Printer; HP DeskJet lnk Advantage 2136
All-in-One Printer,
HP DeskJet lnk Advantage 2'138 All-in-One Printer, HP DeskJet lnk
Advantage 2675 All-in-One Printer; HP DeskJet lnk Advantage 3635 All-
in-One Printer; HP DeskJet lnk Advantage 3636 All-in-One Printer;
HP DeskJet lnk Advantagê 3638 Allin-One Printer; HP DeskJêt lnk
Advantagê 3775 All-rn-One Printer; HP DeskJet lnk Advantage 3776 All-
in-One Printer, HP DeskJet lnk Advantage 3785 All-in-One Printer;
HP DeskJet lnk Advantage 3786 All-in-One Printer; HP DeskJet lnk
Advantage 3787 All-in-One Printer; HP OeskJet lnk Advantage 3835 All-
in-One Printer, HP DeskJet lnk Advantage 3836 All-in-One Printer;
HP DeskJet lnk Advantaqe 3838 All-in-Onê Printer; HP DeskJet lnk
Advantage 4535 All-in-One Printer; HP DeskJet lnk Advantage 4538 All-
in-One Printêr; HP DeskJet lnk Advantage 4675 Allin-One Printer;
HP DeskJet lnk Advantage 4678 All-in-One Píintêr, HP DeskJet lnk
Advanlage 5075 All-in-One Printer; HP DeskJet lnk Advantage 5275 All
in-One Printer. Cor impressão: Colorido Modelo compatível: 664 xL
Referência do Cartucho: FOV30AB, FOV28AB.

43

TONER MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESSORA BROTHER LASER
DCP-L2540Dw - Espêcificações / Dêscrição: Cartucho Toner Brother
DCP L-2540 Compatível para lmpressora Brother L2540dw. Modelo de
Toner Brother TN660, é 100% novo, devidamente embalado e lacrado.
Oferece um rendimento médio de ate 2.600 páginas a 5olo de cobertura
dâ página A4 e com uma excelentê qualidade alêm de reduçáo de custos
por lmpressáo.
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TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA LASERJET 2O4ODN -
Espêcificações / Oêscrição: Cartucho de Toner Kyocera TK 1170
utilizado nos seguintes modelos de equipamentos Kyocera Ecosys M
2040, M 2540, M 2640, M 2040DN, M 2540DN, M 20401DW. Rendimento
médio de 12.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4

UND 40
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45

TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS VM4553433 M.
2040DN - Especificações / Descrição: Cartucho de Toner Kyocera TK
1'170 utilizado nos seguintes modelos de equipamentos Kyocera Ecosys
M 2040, M 2540, M 2ô40, M 2040DN, M 2540DN, M 26401DW.
Rendimento médio de 12.000 páginas considerando 5% de cobertura no
papel A4

UND46

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET M4O75FR -
Espêcificaçõês / Descrição: TONER SAMSUNG D204 MLT-D204U I

M4025ND M4025 M4075FW M4075 M4075FR I ORTGTNAL 15K
Cartucho de Toner Samsung D-204, MLTD-204U. Utilizado em: M-
4025ND M4025, M-4075FW M4075. Rendimento de aproximadamente
15.000 pá9. considerando 5% de cobertura no papel 44.

UND 10047

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET
071YBBKJ4D0024K M2070- Especificações / Descrição: CaÍtucho de
Toner Compatível Samsung MLTD111S MLTDll l MLT-D111, pâra uso
nos seguintes modelos Samsung: M-2020, M-2020FW, M-2070, M-
2070W, M-2070FW, lVl2020W M-2020W. Rendimento aproximado de
1.000 impressÕes considerando-se 5olo da cobertura da folha 44. Produto
compatível com o original.

48

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML 2581 nd -
Especificações / Dêscrição: Cartucho de toner Samsung ML-2850D5
utilizado em: ML-2850, ML-2851, M12050 ML-2050 ML-2050D, ML-
2851ND, ML-2851NDL. Rende em média 5.000 páginas considerando
5% de cobertura no papel 44. Toner compatível com o original.

UND

49

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCx 4600 - Especificações
/ Descrição: Cartucho de Toner Samsung MLT-D105 105 105S 105L
utilizado nos seguintes equipâmentos: SCX4600, SCX-4623, ML-1910,
M1.1915, ML-2525, SCX4623F SCX-4623F, SCX4623FN SCX-4623FN,
ML2525W ML-2525W, M12580 ML-2580, ML2580N ML-2580N, SF650
SF-650, SF650P SF-650P. Rendimento de aproximadamente 1.500
páganas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner compatível
com o original.

UND
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TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617 NW -
Especificações / Descrição: Cartucho Toner Brother TN1060 original
1k, garante excelente qualidâde e Íendimento em suas imprêssóes.
Caracteristicas: Toner Brother TN1060 utilizado em: lmpressora Brother
HL11'12 lmpressora Brother HLl202 lmpressora Brother HL1212W
Multifuncional Brother DCP1602 MultiÍuncional Brother DCP1512
MultiÍuncional Brother DCPI ô17NW EspeciÍicaçÕes: Produto Original
Cartucho de Toner Brother TN 1060 Rendimênto de aprox. 1.000 páginas
Marca: Brother Cor: Preto

30
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TONER PARA IMPRESSORA BRHOTHER L5602 TN3442
Cârtucho de toner original Brother TN-3442 TN3442
8.000 cópias com 5% de cobêrtura
Compatível com as seguintes imprêssoras:
DCP-L5sO2DN/ DCP.L56O2DN/DCP.L5652DN

UND

30

UND 3052

TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8912 DW.
EspeciÍicações / Descrição: Cartucho de Toner Brother TN3392
utilizado nos seguintes môdelos de êquipamentos: DCP8157DN
DCP8157 8157, MFC8952DW MFC8952 8952, HL6182DW H16182
6182, MFC8912DW tvlFcsg'l2 8912, MFC8952DWT MFC8952 8952,
HLô182DWT HL6182 6182. Rendê em média 12.000 páginas
considerando 5% de cobertura no papel 44.

UND í00

KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR63O
Kit cilindro DR630 Utilizados em impressoras Brothêr DCP-L2500D/
DCP -L25200t DCP-125400/

UND54

KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA SAMSUNG
Kit Cilindro DR MLT-D204 Utilizado em impressora Samsung Proxpress
SL-M4070FR preta e branca

KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR.82O
Kit Cilindro DR820/DR341 5/3425/3400 utilizados em impressoras brother
HL-5000DW/ L-6200DW / L-6250DW/ L-5602DW

UND 50

TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE A8P79A 3550 -
EspecificaÇões / OescriÇão: O cartucho de Toner 106R01531 da Xerox
Workcentre 3550 WC-3550 WC-3550H é um toner compativel premium,
é usada na impressora Xerox WC3550 e rende em media 1 1 .000
impressóes.

100

I
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TONER PARA IMPRESSORA HP 521 - Especificaçõês / Descrição:
Série: 554 Modelo: CE255A Cor: Preto Tecnologia: Laser Tipo:
Compatível lmpressoras ê MultiÍuncionais Compatíveis: LaserJet
Enterprise HP M521dn, HP M525dn, HP M525f, HP M525c, HP P301sdn,
HP P30í5d, HP P3015n, P3015x e HP P3015x Rêndimento de
impressão: Até 6.000 páginas com médaa de 5% de cobertura de cada
página Pronto para uso: Sim Chip instaladô: Sim Garantia: 3 meses
Cuadados na instalaçáo: Antes de tazeÍ a toca deste Toner para HP
M521dn, retire o lacre do reservatório de pó, puxando a ponta para cima.
Dêpois disso, retire a proteção do Cilindro de lmagem do Cartucho. Por
fim, abra a bandeja de Toner de sua impressora HP e retire o produto
usado. lnsira o novo na mesma posição do anterior e depois feche a
bandeja da impressora novamente.

UND 100

200

í00

58

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L4160 - KIT
04 CORES - Especificações / Dêscrição: Kit Rêfil Tinta com 04 Cores
Epson 161ô1 14150 14160 L6'191 16171 T504 K M Y C Modelo: t504
Corês: Preto, Magenta, Ciano, Amarelo Refil Original, Lacrada em
plastico à embalado a vacuo. llens lnclusos: Kit Com 4 Cartuchos
Originais Epson, Sendo: >T504220 Ciano 70 Ml. T504420 Amarelo 70m1.
T504320 Magenia 70 Ml. T504120 preto 127m1 brand: Epson

UND

59

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L3150 - KIT
04 CORES - Espscificaçôes / Descrição: Kit Refil Tinta com 04 Cores
Epson L3110 13'Í50 T544 Epson 544 K M Y C Modelo: t544 Genuino
Epson
Cores: Preto, Magenta, Ciano, Amarelo para uso em Epson Ecotank
L3150 I L311oRefil Original, Lacrada em plastico à embalado a vacuo.
Ilens lnclusos: Kit Com 4 Cartuchos Originais Epson, Sendo: >T544220
Ciano 65 Ml. T544420 Amarelo 65M1. T544320 Magenta 65 Ml. Í544120
preto65 Ml brand: Epson

UND

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA 1395 - KIT
04 CORES - Especificações / Descrição: Kit refil de tintas Conteúdo: 1

Refil de Tinta Epson T664 Black - 70 ml 'l Refil de Tinta Epson T664
Amarelo - 70 ml 'l Refil de Tinta Epson T664 Azul - 70 ml í Refil de Tinta
Epson T664 Magenta - 70 ml Rendimento de 4.000 páginas com 5% de
cobertura da página. Obtenha impressões brilhantes em relatórios,
gráficos e fotos. Peso Líquido 70 ml cada cor Produto Original Tinta
Corante Utilizada nos modelos Epson: Epson L1 '10- Epson L'120- Epson
L200- Epson L210- Epson L220- Epson L355- Epson 1365- Epson L375-
Epson L475- Epson 1380- Epson L395- Epson L396- Epson L455- Epson
L495- Epson L555- Epson 1565- Epson L575- Epson L850- Epson L1300

UND
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TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L396 - KIT
04 CORES - Espêcificaçóes / Descrição: Kit refil dê tintas Contêúdo: í
Refil de Tinta Epson T664 Black - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Amarelo - 70 ml I Rêfil de Tinta Epson T664 Azul - 70 ml 1 Refil de Tinta
Epson T664 Magênta - 70 ml Rendimento de 4.000 páginas com 5% de
cobertura da página. Obtenha imprêssõês brilhantes em relatórios,
gráficos e Íotos. Peso Líquido 70 ml cada cor PÍoduto Original Tinta
Corante Utilizada nos modelos Epson: Epson L1 I 0- Epson L120- Epson
L200- Epson 1210- Epson L220- Epson 1355- Epson L365- Epson L375-
Epson L475- Epson L380- Epson L395- Epson L396- Epson L455- Epson
L495- Epson L555- Epson L565- Epson L575- Epson L850- Epson L1300

Monitor 2í,5": Resolução de 1920 x í080 Cor Preto Voltagem
100V/240V EspeciíicaçÕes Conexóes do monitor D-Sub, HDMI, Jack 3.5
mm Com montagem VESA Tamanho da tela 21.5 " Tela LED Íipo de
resoluçáo Full HD Resolução da tela 1920 px x 1080 px Taxa de
atualização recomendada 60 Hz Antirreflexo Relação de aspecto 16:9
Quantidade de cores da têla í 6.7 milhÕes

UND 100

100

50

50

62

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L555 . KIT
04 CORES - Especificações / Descrição: Kit refil de tantas Conteúdo: í
Refil de Tinta Epson T664 Black - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
AmaÍelo - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson Í664 Azul - 70 ml 1 Rêfil de Tinta
Epson T664 Magenta - 70 ml Rendimento de 4.000 páginas com 5% de
cobertura da página. Obtenha impressóes brilhantes em relatóÍios,
gráficos e fotos. Peso Líquido 70 ml cada cor Produto OÍiginal Tinta
Corante Utilizada nos modelos Epson: Epson L1'10- Epson L120- Epson
L200- Epson L210- Epson L220- Epson L355- Epson L365- Epson L375-
Epson L475- Epson L380- Epson L395- Epson L396- Epsôn L455- Epson
L495- Epson L555- Epson L565- Epson L575- Epson L850- Epson L1300

UND

63

TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET TANQUE DE TINTA GT
5822 - Kf 04 CORES - Especificações / Descrição: Kit 4 Garrafas de
Tinta HPModelo: M0H57AL I M0H54AL I M0H56AL I MoH55ALCo[ Preto
I Ciano I Amarelo I MagentaPara uso em: Hp DeskJet Gt-5822conteúdo
Líquido: 90ml o Preto e 70ml cada colorido Contém no Kit:Refil de Tinta
Hp M0H57 Al GT51 Preto I Original goMLRefil de Tinta Hp M0H54 Al
GT52 Ciano I Original ToMLRefil de Tinta Hp M0H56 Al GT52 Amarelo I

Original ToMLRefil de Tinta Hp M0H55 Al GT52 Magenta lOriginal
T0MLRendimento: ate 8.000 páginas com 5% de cobertura cada colorido
e ate 5.000 páginas com 5% de cobertura

UND

64

Notebook: Processador lntel@ CorerM i5 - í 021 0U - 10" Geração - Tela
TN LEO Full HD Widescreen Antirreflexo, com resoiução de í920 x 1080
- Design Premium com tampa em metal - 512 GB de armazenamento
SSD NVMe x4 - Habilitado para upgrade - Bluêtooth 5.0, tela 15.6"

UND '12

65 UNO
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Celular Android 649: Tipo de Chip Nano Chip Sistema Operacional
Android Versáo S.O. Androad '1 1.0 Tipo de Têla LCD TFT
Tamanho do Display 6.5" Resoluçáo 720 x 1600 (HD+) Multichip Dual
Chip Câmera Traseira 13MP + 2MP + 2MP Câmêra Frontal sMP UND í0

67

Cartão dê memória micro SD 64G: Tipo de memória Flash Micro
SD lnterface de hardware MicroSDXC Classe de velocidade da
associação digital de segurança Classe 10 Velocidade de leitura de até
160 MB/s para econômizar tempo Velocidade de gravaçáo de ate 60
MB/s para disparo rápido. UND 10

68

Câmera Digital Profissional: Encaixe da objetiva: Encaixe EF ê EF-S
Sensor: 22,3 mm x '14,9 mm CMOS
Processador: DIGIC I
Paxels efetivos: aprox. 24,1 megapixels
Sensibilidadê ISO: Auto (100-25600)
Monitor: Ecrá tátil Clear View ll TFT 3:2 de ângulo variável de 7,7 cm
(3,0") Conectividade: Wifi, Bluetooth
Armazenamento compatívêl: SD, SDHC, SDXC

2

69

Tripé Profissional: Para Câmera Celular Fotografia, Video, 3304. 1,48
Mêtros Com Nivel Bolha e Bolsa. UND 4

70

DÍone com câmêra 4k: Cêrtificação Anac Resolução de gravaçáo
384 MP Abertura de diafragma 3.2 Cêntimeters Tipo de visor Cable,
Battery Powered Tecnologia de conexáo DJl, Rádio Frêquêncra
Entrada de cartão de memória 38, Watts Tipo de pilha ou bateria íon-
lítio Resoluçáo de video Câmera Body, Battery Pack Descrição da
garanlia Nacional, 12 MESES Fonte de alimentaçâo Micro SD
Dimensões do produto 28 x ?0 x 18 cm mínimo

UND

71

Refletor par fotografia e Íilmagem: Pedestal Reclinável C/ Holofote
50w ReÍletor lluminaçáo Led Holofote LED de 50 Watts na cor Branco
Frio Lúmens: 90lumens /VV UND 5

2

UND
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Microfone de lapela: Faixa de frequência: 540MHz - 592MHzCanais: 99
canais Resposla de frequência: 60 - lTKHzDistância efetiva: 150 metros
(sem obstáculo) antena omnidirecional SMAlnterface de áudiot interface
TRS de 3.smmRelaçáo sinal-ruido: =TsdBAtraso de som:
<l mssupressão espúria: -60dBTaxa de amostragem de gravação: 16
bits 48K / redução de ruído / corte de gravesSlot de Cartão de memória:
MicroSD (TF T-Flash) com máximo de 32cb Transmissor TX: 12ogltens
lnclusos Sistema Lensco LWM-328C:Transmissor TXRêceptor
RXMicrofone Lapela Omnidirecional Wind Screen Proteção de
Vêntoclipe de MicrofoneMontagêm de sapata friacabo TRS x TRS de
3.smmcabo TRS x TRRs de 3.Smm

UNO

73

lmpressora jato A3: Tanque de Tinta Bivolt (1101220V) lmpressão
Colorida Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 10000
Rêsoluçáo Máxima de lmpressão: 4800x1200dpi Tamanho de Papel: A3,
A4 210 x 297 mm, AO 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope,
Exêcutivo 184 x 2ô6 mm, Ofício 216 x 356 mm Vêlocidade Max de
lmpressão:38 ppm lmpressão Frente e Verso: Sim
Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0

UND

74
Tonêr Para lmpressora Lêxmark mx42'l 5ôF8000 ô000p 20000p

UND 50

75

RotuladoÍ: Utiliza Fitas M de 9mm e 12mm em diversas cores
lmprime automaticamente Data&Hora lmprime em até 2 linhas
54 variaçóes de fontes em 6 tamânhos e 9 estilos 71 Símbolos
Resolução de 230 dpi Velocidade de impressão 7,5 mm/seg Altura
máxima de impressáo 7 mm portátil, Íunciona com 4 pilhas alcalinas aaa
(não inclusas). UND

76
Fitas para Rotulador 12mm

UND í0

77

Fone de ouvido: Tipo: Headset Conector: 2xP2 - zvias lnformaçóes
Técnicas Resposta de Frequência Fones: 20Hz a 20kHz lmpedância: 32
Ohm Sensibilidade: 105db +/- 3dB S.P.L a l KHz Plugs lndividuais
(microfone e audio): Sim, P2 Comprimento do Cabo: 1 ,85m

UND
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2. Motivação
2.1 Justificativas: O objeto ora solicitado se faz necessário para

atender as necessidades diárias das Secretarias, Departamentos e Fundos
Municipais, bem como disponibilizar recursos logísticos e operacionais para atender
as demandas de funcionalidade da administraçáo do município.

3.1 . os ,.."03;?:;":I**f""'J;:: todos os custos diretos e
indiretos, inclusive incluídas todas as incidências fiscais, tributárias, trabalhistas,
previdenciárias e demais encargos de sua responsabilidade, além de encargos com
transporte para entrega em local previsto no presente Termo de Referência.

3.2 - Os preços abaixo demonstrados são obtidos através de ampla
pesquisa de mercado e aplicados a metodologia de avaliaçáo de preço, menor

12

78

Caixa de som para pc 2 Auto falantes Conexão USB 2.0 5W de
potência

UND 50

79

Scanêr Digitalizador de secretária com alimentaçáo automática
- Sensor CMOS CIS de 1 linha - Resolução Otica de 600dpi Lado de
Digitalização Frente^/erso/Duplêx - Interface USB 2.0 de Alta Velocidade
- Velocidade de Digitalização Preto e Branco 200dpi 45ppm (frêntê) -
90ipm (duplex) - Vêlocidade de Digitalizaçáo Preto e Branco 300dpi
45ppm (frente) - 90ipm (duplex) - Tamanho do Documenlo para
Digitâlizar (LxC) 50,8 a 2l6mm x 54 a 356mm - Gramatura de 27 a
2099/m'? (0,06 a 0,25mm) - Modo de documento longo 3000mm
- Digitalização de CartÕes de Visita 50,8x85mm ou maaor com espessura
menor quê 0,45mm - Digitalização de Cartão de Plástico 53,9x85,smm
com êspessura de 0,76mm (é suportado cartáo com relevo até 1,4mm de
espessura) - Digitalização de Passaporte de até 4mm de espessura
(através da folha de transporte) - Alimentador com capacidade para até
60 folhas de 809/m'- Resolução de saída 150xl50dpi, 200x200dpi,
240x240dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi - Ciclo de Trabalho
Diário Recomendado de até 4.000 digitalizaçóes - SoÍtware incorporâdo
controlador lSlS, TWAIN (Windows Vista SP2, 7 SP1 , 8, 8.1, Server 2008
R2 SP1 , Servêr 2012 R2) Plugln Controlos EMC Captiva Cloud Runtime
- Modo dê Digitalização e Tipos de Arquivos que Podem ser Salvos: Preto
e Branco, difusão de erro, texto aprimorado, aprimoramento avançado de
têxto, aprimoramênto avânçado de têxto ll, âprimoÍamento de texto de
aita vêlocidade - TIFF, BMP, PDF; Cinza de nível 256, cor dê 24 bits -
TIFF; BMP; PDF; JPEG; PowerPoint; Detectar cor ou imagem binária -
TIFF; BMP; PDF; JPEG - Garantia: 12 meses para deíeitos de fabricaçáo

UND
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preço, média ou mediana, e serão considerados os preços máximos, para a
presente contratação:

l rI
PA Ea E tÍU RÀ tlUtatt rP^L 0E

Descrição Sumária do Produto Valor Médio
Total

Item UND Qtd
Valor
Médio
Unit

01 UND 50

FONTE ATX PC ( DESKTOP )
Especificações / Descrição: PADRÃO ATX
- ENTRADA: 110V I 220V MANUAL -
POTÊUC|A: 23OW REAL - Cooler de 8 Cm -
Silencioso CONECTORES: - 0'l x
CONECTOR 20+4 PINOS Conector principal
da Placa mãe) - 01 x CONECTOR 4 PINOS
12V (conector auxiliar da placa máe) - 02 x
CONECTORES IDE (para hds, gravador, etc)
- 02 x CONECTORES SATA (para hds, Dvd
e etc)

í 34,69 6.734,50

02 PCT 20

CONECTOR - RJ 45 - Especificações /
Descrição: Perfeito para confecÉo de
cabeamento de redes de alta quâlidade e
performance INFORMAÇÕES TÉCNICAS -
Produzido em Termoplástico não propagante
a chama Ut 94V-0 - 8 vias em bronze
fosforoso com 50pin (1,27pm\ de ouro e
100pin (2,54pm) de nÍquel - Respeita as
normas CATSe REQUISITOS DO SISTEMA
- Sem restriçóes desde que sêguidas normas
de montagem dos cabos CONTEÚDO DA
EMBALAGEM - 1 pacote com 100 conectores
GARANTIA 90 dias contra defeito de
fabricaqáo

1,55 3í ,00

03 UNO 90

BATERIA PARA PLACA-MAE
Espêcificações / Descrição: A bateria
CMOS é uma pequena bateria tamanho de
uma moeda instalado na placa-mãe de um
computador é usado para salvar as
configuraçôes do sistema BIOS. Erros MOD>
cR2032 - 3V

6,92 622,80

UND 10

BATERIA DE - 9 VOLTS - Especificaçôes /
Descrição: Bâteria de alto desempenho
utilizada em Microfones sem fio, Brinquedos,
lnstrumentos musicais entre outros
aparelhos. - 450 mAh 9V- Material : níquel-
hidreto metálico- 4,5 Cm de comprimento- 2,5
Cm de largura

17,53

05 UNO 90
Placa mãe LGA 1200 DDR4 Processadores
lntef Core i7l i5 I i3 / Pentium / Celeron: -
Suportê para módulos de memória DDR4

921,00 82.890,00

1
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3200 I 2666 I 2400 MHz - 2x soquetes DDR4
DIMM com suporte para ate 64 GB
(capacidade de DIMM único de 32 GB) Slots
de êxpansão: - 1x slot PCI Express x16,
rodando a x16 - 2x slot PCI Exprêss x3 - 4x
Conectores SATA 6 Gb/s

06 UND 80

Processador i5 3.0 í200 10G: lntêl Core i5-
10400F Os novos procêssadores lntel Core
da 104 Geração oferecem atualazações de
desempenho incríveis para melhorar a
produtividade surpreêndente, tecnologia
ThunderbollrM 3, HDR 4K.

1.790,83 143.266,40

07 UNO 10

Procêssador i7 3.0 í200 í0G: Número de
Núcleos: I - Número de Tópicos: '16 -
Frequência: Baseada em pÍocessador 3.80
GHz - Frequência turbo máxima: 5,10 GHz -
Cache: 16 MB lntel Smart Cachê
- Velocidade do barramento: 8 GT / s -
Tecnologia lntel@ Turbo Boost Max 3.0
Frequência: 5,í0 GHz -TDP: 95W

3.499,80

08 UND 12

MEMORIA PARA PC - DDR 3 (1333Mh2) -
4GB - Especificaçôes / Descrição:- Tipo:
SDRAM DDR3 de 240 pinos - Capacidade:
2GB - Aceleração: DDR3 1600 (PC3 10600)
- Cas Latência: I - Tensáo: 1.5V. É
responsável, no entanto, pela leitura dos
contêúdos quando requeridos. Ou seja, de
Íorma náo-sequencial, por rsso, a
nomenclatura em inglês de Random Access
Memory (Memória de Acesso Aleatório )

meuónta RAM PARA Pc - DDR 4 - 8cB
EspecificagÕes / Descrição: Memória DIMM
DDR4 2666Mhz 1,2V 1Rx8 para desktop
AD4U2666J4G 19-S, Capacidade: 8GB
Temperatura de operaÇão - ooc a +85oC

2.986.20

09 UND 90 45.286,20

'10

Gabinetê Mini: Gabinete c/ Fonte
COMPON ENTES:
Fácil instalação e manutenção
Fabricado em aço galvanizado
Baias: 2 x 3.5" / 1x 2.5" interna
Suporte para placa máe: (244 x 244mm)
Fonte de alimentaÇão: 200W

31 1,30 3.113,00

11 20

SWITCH 8 PORTAS - Especificações /
Descrição:, Fast EtheÍnêt 10/100/1000 Mbps
para o compartilhamento de internet com até
8 dispositivos. Ele viabiliza ã construção de
redes de comutaÇão dê dados, permitindo a
integraÇáo de computadores, rádaos outdoor,

255,65 5.1 13,60

L---_,

ao.rru,oo 
I

248,85

503,18 
|

l0 UND

UND



h- Comissão de

t tl Pregão
FOSSE
PiÉ F EIÍUfl A II UIÍICIPA L IIE

roteadores e câmeras lP.
ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS
Caracteríslicas: Marca: I ntêlbÍas- Modelo: SF
800 Q+ Padróes:- |EEE802.3 - 1oBASE-T
lEEE802.3u - 10oBASE-TX lEEE802.3x -
Flow Control - lEEE802.1p - Priority
Queueing (QoS) IEEE802.3az - Energy
Efficient Ethernet - PoÍtas: - 8 - RJ45 10/100
Mbps com autonegociaçáo Auto MDI / MDI -
X: - Detecção automática do padrão do cabo
(normal/crossover) Cabeâmento Suportado:
1oBASE-T - Cabo UTP categoria 3,4 e 5
(máximo 100 m) ElA,/TlA-568 100r! STP -
1ooBASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e
(máximo 100 m) EIA/T|A-5ô8 100O STP
LEDS indicadores: I - LAN, í - Power Método
de Transferência: Armazena ê ênvia (store
and forward) Tamanho da tabela de
endereços MAC: - 1K Backplane: 1.6 Gbps
Buffer dê memória: 448 kbits Oos: -
Priotizaçào lEEE802.1p, Duas filas de
prioridade por porta Fonte de Alimentaçãol
Entrada: '100-240 VCtu50-60 Hz Saida: 12
VCC/o,5 A PoE Passivo: Somente a Porta 1:
pinos 4,5 (+); pinos 7,8 C); Utilizado para ligar
o switch através do cabo de rede.

12 UND 20

SwlTCH 24 PORTAS - Especificaçôes /
Dsscrição: Portas 100/1000 Mbps
TECNICAS: Características Switch Gigabit
24 Portas 10/100/1000 Switch Nao
Gerenciavel 24p Gigabit, Padrões e
ProtocoloslEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3ab , IEEE 802.3x lnterface24 Portas
RJ45 Auto-sensíveis 10/'100/1000 Mbps com
Auto Negociaçáo Capacidade de Comutação
48Gbps Taxa de Encaminhamento de
Pacotes
35.7Mpps Certificaçáo
FCC, CE, RoHS
Tenção nominal (115-220V 50/60H2)

2.768,65 55 373,00

13 UNO 6

Rotêador Access Point Corporativo
Porta Ethernet 10/100/'í000, Padróes Wi-Fi

802.1 1 alblglnhlklv lac
Segurança Wireless WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise WPA /úP42, TKIP/AES)
Certificaçóes CE, FCC, lcontê dê
Alimentação 115-220V 50/60H2

lnjetor PoE Gigabit 24V, 0.5" Método
de Alimentação 802.3aíA PoE Até 400m' de
alcance e 630 mW de potência Freqência de
opêraçáo: 2,4 GHz Possibilidade para até 8

'1.316,66 7.899,96
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SSIDs e 100 dispositivos por ap Tecnologia
Qualcomm potência de até 630 mW e uma
velocidade de ate 300 Mbps na rede
Temperatura de OperaÇão -10 a 70'C

t1 UNO 90

MOUSE USB EMBORRACHADO PRETO -
lúO222 - Espêcificações / Descrição:
Resolução: 1200 dpi - Plug&Play - Design
Anatômaco - DimensÕes: 5.9 x 3.4 x 9.7 - Cor:
Preto

37,13 3.341 ,70

15 UND

TECLADO MULTIM|DIA USB PrAtA/PrEtO
60 8054 - Espêcificações / Descrição:
Funções internêt - 8 teclas atalho p/ controle
total de vídeo e áudi - 4 teclas atalho p/
funçóes do pc - Conexáo via usb - Teclado
padráo abnt2 Teclas Multimídra Ergonomra e
Conforto LAYOUT ABNT2 108 TECLAS,
DURABILIDADE DAS TEcLAS 1o MILHÔES
DE CICLOS CHAVE DE CURSO: 3,5 +/0,55
MM FoRÇA DE ATUAÇÃo 60 +/1s G
COMPATIVELT WINDOWS 7/8/10 Cor: Preto

55,40 4.986,00

16 UNO 150

SSD, 480G8, SATA, Lêitura 545M8/s,
Gravação 465M8/s - WDS240G2G0A -
Espêcificaçôes / Descrição: - Capacidade:
240G8 - lnterface: SATA lll 6Gb s - Fator de
forma: 2.5" 7mm - LeituÍas: 545M8/s -
Gravaçóes: 465M8/s Performance:- Leitura
sequencial até: 5451\ilbls - Power: Potência
ativa média: 80 mW - Máx Leitura de
operaçáo: 2,800 mW - Máx Escrita de
operação: 2,800 mW - Slumber: 30 mW -
DEVSLP: 10 mW - Confiabilidade: MTTF: Até
1.01\il horas Ambiente: Temperatura de
operação: 0'C atê 70'C - Temperatura náo
operacional: -55'C ate 85'C - Vibrações
operacionais: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz -
Vibraçôes não operacionais: 4.9 gRMS, 7-
800 Hz - Choque: 1,500 G @ 0.5 msec half
sine.

617,32 92.598,00

t7 UND 10

CABO VGA ( LtG. MONTTOR /PC) VGA MOg
Filtro 1.5m - 7423
Espêcificaçõês / Dêscrição: - Marca: MD9 -
Modelo: 7412 - Comprimento: '1.5 metros -
Este cabo é utilizado para transmitir imagens
de equipamentos com saída 15 pinos
(HDB15 ou VGA) para monitores ou
televisores com entrada de 15 pinos (HOB15
ou VGA). Cabos com esta conexáo são
utilizados para transíerência de imagem de
um equipamento para um monitor em sinal
analógico (qualidade em baixa resoluÇão).

37,52 375,20

90
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Este cabo é utilizado apenas paÍa
lransmissão dê imagem o som não é
transmitido com ele.

l8 UND 50

CABO ( LlG. INTERNA HDD/MB)Cabo Sata
180"/180" s/ Logo PC-CBSÍo4
Especificaeões / DescriÇão: Marca: Plus
Cable - Modelo: PC-CBSTo4
- Categoria de aplicaçáo: Transferência de
dados - Tipo de coneclores / interface -
Conectores í800/180o - Ponta A Conector
'180o - Ponta B Conector 180o - Taxa de
transferência dê dados: 6 Gbps - Cor:
Vermelho ou Preto.

37,57 1.878,50

19 UND 40

HUB USB 7 PORTAS USB - 0191 .
Espêcificaçõês / Dêscrição: CompatÍvel
com USB 2.0 ou 1.1 - Fácil lnstalação.
Tecnologia Plug and Play - Possui 7 portas
de saída USB - Entrada para fonte auxiliar
5V/24 - Sistema operacional requerido:
Windows 95i 98/2000/XP ou Superior

86,72 3.468,80

4

PASTA TERMTCA ( POTE 100GRS ) 7s77 -
Espêcificaçõês / Descrição: Penetração:
(265-295) ou (220-250\ (1/10 mm) -
Consistência NLGI: 2 ou 3 - Exudação: 0,4%
Componênte Básico: Silicone de alto peso
molecular - Condutividadê térmica: 0.4 w/mk
(conforme norma técnica ISO 830'l :1991) -
Ponto de gota: lnexi - CoÍ: Branco. A pasta
térmica é amplamente utilizada nas
montagens de semicondutores e demais
componêntês onde haia necessidade de
eliminaçáo eficiente do calor gêrado. Além da
montagem de semicondutorês, a pasta
térmica lmplastec tem sido usada, com
sucesso, para melhorar o tempo de resposta
de termopares ê de termo resistências, em
sistemas de mediÇão de temperatura.

42,20 168,80

2l UND 10

ISOPROPILICO 'l000ml C/BICO
Espêcificaçõês / Descrição: Conteúdo
1000ML (1 litro ).O lsopropanol, ou álcool
isopropílico á um produto com grande
capacidade de solvência, principalmente
para substâncias orgânicas naturais ou
sintélicas, tais como: resinas, óleos,
gorduras, alcalóides, acetatos de celulose,
nitrocelulose e outras resinas utilizadas nas
preparaçôes de tintas e vernrzes.
Adicionais: Grau de pureza: 99,8% -
Dênsidade 2012O'C.0,785 - 0,787 - Acidez
como ácido acético, o/om/mo, máximo:0,002 -
Faixa de destilaÇão a 7ô0 mmHq, ("C): 81,5

91,20 912,00

20 UND

I

I

I

I



lrl

ffi

I[] \

'too Comissão de

Pregão
FOSSE
PRE FEI ÍUi A NUNICIPA

83,0 - Agua, (o/om/m), máximo:0,í0 -
Densidade do líquido 2O|ZO"C. 0,7837. -
Densidadê do vapor ( ar = 1):2,1 - Pressáo
de vapor: 4,444Kpa (20'C) - Solubilidade em
água: Completa. - Limite de explosividade o
ar lnferior 2olo / Superior 12% (v/v). - Não
corrosivo. - Principais Aplicaçôes: O
isopropanol é utilizado industrialmente em
eletroeletrônicos, tintas e vernizes, thinners e
rêmovedores, perfumaria e cosméticos,
soluçóes anti-sépticas, tinta para impressão
e produtos farmacêuticos.

)) cx í5

CABO DE REDE LAN UTP CAT 5 - 24 AWG
CX C/ 305MTS - Especificações /
Descrição: Estruturado para tráfego de voz,
dados e imagens, segundo requisitos das
normas ANSI/T|A-568-C.2 e ISO/IEC 1 1801 .

Categoria 5e, para cabeamento horizontal ou
secundário entre os painéis de distribuição
(Patch Panels) e os conêctores nas áreas de
trabalho Para redes 10/100 Mbps frequência
máxima de 100MHz Núcleo CCA (cobre
coberto com alumínio) protegido por capa
termoplástica Marcaçáo métrica sequencial.

356,72 5.350,80

23 UND 50

CABO DE FORÇA MD9 1 .5M 3X0,75
N8R14136 - 713'l - Especificações /
Descrição: Cabo para ligar a fonte do
computador à rede elêtrica - Padrão Novo
tomada de 3 pinos - Com selo de apÍovaçáo
lnmetro - Bitola de 3 x 0.75mm -
Comprimento: 1.5 metros - Norma do
lnmetro: N8R14136

20,93 1.046,50

21 UND 50

EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 5
TOMADAS 2P T 1OA 5 METROS -
Especificaçõês / Descdção: Extensáo 5
Tomadas 5 Metros - Extensáo 5 Tomadas
2PT Novo Padrão lnmetÍo - 3X0.75MM 104
250V- Cabo de 5 lvletros Cor: Prêto

100,86

,< UND I

FERRo DE soLDA AJUSTÁVEL 6ow 22ov
5x PONTAS RETRABALHO SMD
Especificações / Descrição: Ferro de Solda
Ajustável Ferramenta De Solda prof. ótima
para lead free e pequenos semicondutores.
Com sua temperatura ajustável, Polência:
200 a 450oc Voltagem: 220v Ponta: 5x pontas
extÍas

2.793,00 2.793,00

26 UND í0
TUBETE TUBO DE SOLDA 6OX4O FIO DS
'I mm - Espêcificaçõês / Descrição:
Recomendada para soldagem manual de

í 37,38

I

I

u.oor,oo 
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conexões elétricas, componentes eletrônicos
e afins.

UND 4

LUPA DE MÃo 4 MoDos DE AUMENTo 5
Leds PROFISSIONAL - Especificações /
Descrição: Aumento: 2,5x(Maior lente-
90mm)
4,5x(Dentro do maior lente-21mm) 25x(Lente
de 20 mm)
ssx(Lente de 12mm) Possui 4 Leds de luz
Branca ê 'l led de luz Ultravioleta Medida do
produto: 225 x 105 x 32 mm
Matêrial: Plástico ABS Fonte de energia: 4 x
Bateria 1,5V (lnclusa)

í 07,53 430,12

28 UND 2

SOPRADOR DE AR E ASPIRÂDOR -
Songhe Tools PARA COMPUTADOR E
NOTEBOOK - Especificações / Descrição:
Modelo: Soprador de Ar Outras
características Potência: 700 W Funções:
Soprar e Aspirar - Voltagem: 110V
Frequênciâ: 50-60H2 Rotação: 4000-
15000RPM Volume de Sopro: 2,3m"/min
Pêso bruto: 1,7K9 - Uso: comercial ou
doméstico Aplicabilidadê: Limpêza de
computadores, aspirar pó entre outras. Obs:
NÃO se aplica a pó de toner.

802,10

29 UNO 18

ESTABILIZADOR BIVOLT
Especificações / Descrêição: -500V4 /
500W - Tensáo nominal de entrada:
115V1220V bivolt Manual - Tensão nominal
de saída: mono 115V - lvlicroprocessador
True RMS - 4 Tomadas tripolarês (padrão
N/F/T), atendendo novo padráo NBR
14136.2002 - Proteçáo contra subtensão,
sobre tensáo, sobrecârga, curto-circuito e
sobre temperatura - Rendimento > ou = 91%
- Filtro de linha contra distúrbios da rede
elétrica - Não introduz distorçáo harmônica
na saida - Tensáo nominal de saída: 115V
(+l- 6Yo - faixa entre 108,ív - 121,9\/) -
Frequência de entrada 60Hz (+/- sHz) -
VariaÉo de entrada admissível de 45o/o para
115Y e 40o/o pa? 220V - lndicador luminoso
de rede baixa, em uso e alta - Produzido em
conformidade com a Norma Brasileira NBR
14373.2006 - Fabricado em plástico anti-
chama (ABS) - 5 Estágios de estabilizaÉo -
Certificado pelo INMETRO - Porta Íusível
externo.

296,86 5.343,48

30 20
TRANSFORMADOR
Espêcificaçóes

1000v4
Dêscrição: 214,98 4.399,60

)1
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Potência nominal: 1000 VA - Tensão nominal
de entrâda: 220V Tensão nominal de saida:
1 15V 60Hz

3l PÇ '10

CANETA POWER POINT LASER
WIRELESS PASSA SLIDES
Especificações / Descrição: Funcrona com
MS Word, Excel, PowerPoint, ACD Seê, site
êtc Distância máxima: 10 metros Fonte de
alimentação: 1 x pilha AAA (incluida no
pacote) Sistema operacional: interfâce USB ê
Microsofl Wndows Tamanho:
5x3,9x2,6centímetros Peso Líquido: 29 g

Cor: preto CaracterÍsticas: - 2 em .

Aprêsentador sêm fio e Apontador Laser -
Têcnologia sem fio até 15 metros de
distancia; - Plug-and-Play: Dispensa a
instalaçáo de quâlquer Softwarê ou Driver.
Especificaçóes: - lnterface: USB,
Alimentaçáo: í pilha 444 (Não lnclusa ); -
Tipo de Transmissáo: Radio Freqüência (2.4
GHz); - Distancia Máxima: 15 metros, -
CompatÍvel: PC u Notebook - Windows:
2000, XP, Vista, 7, 8,1o(para o Windows I e
10 a Íunçâo Dârk Screen pode não
funcionar); - Cor: Prêto; - Dimensóes: 8,89 x
4,4x 2,2 cm. ltens lnclusos: - Apresentador
Sem Fio - Receptor USB

222,46

93,86

2 224,60

1' UND

TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET M1132 - Espêcificações /
Dêscrição: Toner Compatível com HP CE-
2854 utilizâdo nos seguintes equipamentos
LaserJet: P-1 102, P-1 102W, M-1 1 32, M-
1210, M-1212, M-1130, M1217 M-1217,
M1217FW M-',tz17FW. P1109 P-1 '109.

Rende em média 1.800 páginas
considerando 5% de cobertura no papel A4
cada cartucho. Toner com ótima qualidade na
impressáo, o mais vêndido cartucho
compatível HP.

18.772,00

33 100 184,05

TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET í536 DNF - Especificações /
Descrição: Cartucho Compatívêl com Toner
HP CE.278A CE-278A8 CE278AB CE278
CE-278 78A Preto, para uso nos modelos
LaseÍjet P-1566, P-1606, P-1ô06N, P-
1606DN, M-1530, M-1536, M-1536DNF com
rendimento de aproximadamente 2.000
páginas considerando 5% de cobertura no
papel 44. Toner 784 compatível com o
original

18.405,00

)
c
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3{ UND 80

TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET Pí006 - Especificações /
Descrição: Cartucho de Toner Compatível
com HP C8-4354 utilizado em: LaserJet HP
P-1005, LaserJet HP P-1006. Produto
compatívêl com o original possui qualidade
sêmelhante, porém. o preço é bem mars em
conta por náo ser fabricado pela mesma
fabricante do equipamento. Rende em média
1.800 páginas considerando 5% de cobertura
no papel 44, mesmo rendimento do original
TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET P1005 - Espêcificaçõês /
DêscÍição: Cartucho de ToneÍ Compatível
com HP CB-4354 utilizado em: LaserJei HP
P-'1005, LaserJet HP P-100ô. Produto
compatível com o original possui qualidade
sêmelhante. porém. o preço é bem mais em
conta por não ser fabricado pela mesma
fabricante do equipamento. Rende em média
1.800 páginas considerando 5% de cobertura
no papel 44, mesmo rêndimento do oriqinal

93,86 7.508,80

35 UND 70 93,86 6.570,20

J6 UND 200

TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET M125ã - EspecificaçÕes /
Descrição: Cartucho Compatível com Toner
HP CF-2834. Toner compatível com o
original, pode ser utilizado em Multifuncional
HP M-127FN M127, M-127FW M-127, M-125
Mí254 M-1254, M-201, M-225, M-226, M-
202. Toner CF283 CF-283 de altíssima
qualidade de impressáo, com um rendimento
médio de 1.500 páginas considerando uma
cobertura de 5% no papel 44.

93,86 18.772.00

37 UND 100

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET
Mí35a - Especificações / Descrição:
Cartucho de Toner HP 105 A. W-11054 W-
'1105 W1105, utilizado nos equipamentos
LaseÍJet: M-1074 M-107W MFP-M1354
MFP-M135W. Possui rendimento de 1.000
páginas, considerando 5% de cobertura no
Papel A4
TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET PRO MFP M426DW
Especificações / Descrição: Cartucho de
Toner HP 26A CF-226A CF-226. Preto. Para
uso nas seguintes impÍêssoras HP Lasêrjet
Pro: M-426DW M426 M-426, M426FDW. M-
402N M402 M-402, M-402DN, M402D M-
402D, M426FDN M426FDN. Toner Original
com rendimento médio de 3.100 páqinas

93,86 9.386,00

38 't 00 184,05 í 8.405,00
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considerando-se 5% de cobertura na folha

39 UND 60

TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET PRO VND3Sí2173 M521DN .
Especificaçôês / Descrição: Cartucho de
Toner HP CE-255X CE255 CE-255 55X para
uso nos seguintes modelos HP: Laserjet
Enterprise P-301sDN P3015 P-3015,
Laserjet M-521DN M521 M-521, Laserjet
Enterprise 500 M-525DN MFP M525 M-525,
Laserjet Enterprise 500 M-525F MFP,
Laser.iet Enterprise M-525C MFP. Toner com
rendimento aproximado de 12.500 páginas
considêrando-se 5olo da cobêrtura do papel
A.4.

254,98 r 5.298,80

40 UNO 70

TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET VR90374158 ,I018

Espêcificaçóes / Descrição: Cartucho de
Toner Compatível HP Q-2612A Q-2612 12A
utilizado nos seguintes equapamentos HP:
1010, '1020, 10'12, '10't 5, 1018, 1022, 30í 5,
3050, M-1005, 3052, 3030, 1319, '1319F,

M1319F M-1319F, 30s5, 3055N, 3055NF,
3050N, 1022N, 1022, 1O22NW. Produto de
excelente qualidade com rendimento médio
de 2.000 páginas considerando 5olo de
cobertura da folha A4

6.570,20

{l UND 50

CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP
DESKEJET F4580 - Especificâçõês /
Dêscrição: Utilizado em: Multifuncional
DeskJet F4480 Multifuncional Deskjet F4580
Multifuncional Deskjêt F4280 MultiÍuncionâl
Deskjet D1660 Multifuncional Photosmart
C4780 Multifuncional Photosmart C4680
Produto 100o/o Novo Cartucho de Tinta HP
60XL Modelo: CC644WB Cor: Tricolor
CMY Conteúdo: l0 ml Cartucho de Tinta
Compatível 60 Black CC640WB CC-
641W8, CC641, CC-641 utilizado nos
seguintês modelos de multifuncional das
impressoras HP: HP Photosmart C4680,
Photosmart C4780, Deskjet D-1660, Deskjet
F-4280, Deskjet F-4580, Deskjêt F-4480.
Produto de altíssima qualidade, utilizado nos
modelos indicados. Cartucho dê tinta de alto
rêndimento com 14 ml de tinta. Produto
compatível com o original. Tipo de tinta:
Pigmentada Conteúdo Líquido: 12,5m1

143,52 7.176,00

t2 UND í00
CARTUCHO
DESKEJET

IMPRESSORA HP
Espêcificações /

PARA
2676 153,65 'í5.365,00

so,ao 
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Descrição: Cartucho MJ Compatível 664
664XL FOv31a Preto 14ml paÍa 2136 2676
3776 5076 5276 da HP Certucho de Tinta
Compatívêl HP 664 XL Colorido é
compatível paÍã: HP Deskjet lnk Advantage
2136; HP Deskjet lnk Advântage 2676 HP
Deskjet lnk Advantage 3776; HP DeskJet lnk
Advantage 5076; HP DeskJet lnk Advantage
5276, HP DeskJet lnk Advantage 1115
Printêr; HP DeskJet lnk Advantage 2135 All-
in-One Printeri HP DeskJet lnk Advantage
2136 All-in-One Printer,
HP DeskJet lnk Advantage 2138 All-in-One
Printer, HP DeskJet lnk Advantage 2675 All-
in-One Printert HP DeskJêt lnk Advantage
3635 All-in-One Printer: HP DeskJet lnk
Advantage 3636 All-in-One PrinteÍ;
HP DeskJet lnk Advantage 3638 All-in-One
Printer, HP DeskJet lnk Advantage 3775 All-
in-One Printer; HP DeskJet lnk Advantagê
3776 All-in-One Printer; HP DeskJet lnk
Advantage 3785 All-in-One Printer;
HP DeskJet lnk Advantage 3786 All-in-One
Printer, HP DeskJet lnk Advantage 3787 All-
in-One Printeri HP DeskJet lnk Advantage
3835 All-in-One Printer, HP DeskJet lnk
Advantage 3836 All-in-One Printer;
HP DeskJet lnk Advantage 3838 Allin-One
Printerl HP DeskJet lnk Advantagê 4535 All-
in-One Printer, HP DeskJet lnk Advantage
4538 All-in-One Printer: HP DeskJet lnk
Advantage 4675 All-in-One Printer,
HP DeskJet lnk Advantage 4678 All-in-One
PÍinter; HP DeskJêt lnk Advãntage 5075 All-
in-One Printer, HP DeskJet lnk Advantage
5275 All-in-One Pflnter Cor impressão:
Colorido Modelo compativel: 664 XL
ReÍerência do Cartucho: F6V30AB,
F6V28AB.

,t3 UND 200

TONER MULTIFUNCIONAL PARA
IMPRESSORA BROTHER LASER DCP-
L2540DW - Especificaçôes / Descrição:
Cartucho Toner Brother DCP L-2540
Compatível paÍa lmpressora Brother
L2540dw. Modelo de Toner Brother TN660, é
100% novo. devidamente embalado e
lacrado. Oferêce um rendimento médio de
ate 2.600 páginas a 5% de cobertura dã
página A4 e com uma excelentê qualidade
além de reduçáo de custos por lmpressáo.

93,86

I
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TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA
LASERJET 2040DN - Especificaçóes /
Descrição: Cartucho de Toner Kyocera TK
'l 170 utilizado nos seguintes modelos de
equipamentos Kyocera Ecosys M 2040, M
2540, M 2640, M 2040DN, M 2540DN, M
26401DW. Rendimento médio de 12.000
páginas considerando 5olo dê cobertura no
papel A4

153,65 6.146,00

45 80

TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA
ECOSYS VMA553433 M-2040DN
Espêcificações / Dêscrição: Cartucho de
Toner Kyocera fK 1170 utilizado nos
seguintes modelos de equipamentos Kyocera
EcosysM2040, M2540, M 2640, M 2040DN,
M 2540DN, l\il 26401DW. Rendimento médio
de 12.000 páginas considêrando 5% de
cobertura no papel A4

í 53,65

174,93

12.292,00

17.493,0016 UND 100

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
LASERJET M4075FR - Especificaçôes /
Descriçáo: TONER SAMSUNG D204 MLT-
D204U I M4025ND M4025 M407sFW M4075
M4075FR I ORIGINAL 15K Cartucho de
Toner Samsung D-204, MLTD-204U.
Utilizado em: M-4025ND M-4025. M-4075FW
M-4075. Rendimento de aproximadamente
15.000 pá9. considerando 5% de cobertura
no papêl 44.

47 100

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
LASERJET - O71YBBKJ4DOO24K NN?O7O.

Especificações / Descrição: Cartucho de
Toner Compatível Samsung MLTDI11S
MLTD'I 1 1 MLT-D1 11 , para uso nos seguintes
modelos Samsung . M-2020, M-2020FW, M-
2070, M-2070W, M-2070FW, M2020W M-
2020W. Rendimento aproximado de 1.000
impressões considerando-se 57o da
cobertura da folha A4. Produto compatível
com o oriqinal.

124.26 12.426,00

48 UND í00

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
LASERJET ML 2581 nd - Especificações
/ Descrição: Cartucho de toneÍ Samsung
ML-2850D5 utilizado em: ML-2850, ML-2851,
M12050 ML-2050 tVlL-2050D, ML-2851ND,
ML-2851NDL. Rende em média 5.000
páginas considêrando 5% de coberturâ no
papel 44. Toner compatível com o original.

10 400,00

.í9 UND '12

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
SCX 4600 - Especificações / Descrição:
Cartucho de Toner Samsung MLT-O105 105
105S 1051 utilizado nos seguintês

114,13 í.369,56

11 UND

UND

UND

104,00
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equipamentos: SCX4600, SCX-4623, ML-
1910, ML-1915, Ml-2525. SCX4623F SCX-
4623F, SCX4623FN SCX.4623FN,
ML2525W ML-2525W, M12580 ML-2580,
ML2580N ML-2580N, SF650 SF-650,
SF650P SF-650P. Rendimento dê
aproximadamente 1.500 páginas
considerando 5% de cobertura no papel A4.
Toner compatível com o oraginal.

50 UND 30

TONER PARA IMPRESSORA BROTHER
DCP-1617 NW - Especificações I
Dêscrição: Cartucho Toner Brother TN1060
Original 1k, garante excelente qualidade e
rendimento em suas impressões
Características: Toner Brother TN 1060
utilizado em: lmpressora Brother HL1 1 12
lmpressora Brothêr HL1202 lmpressora
Brother HL1212W Multifuncional Brother
DCP1602 Multifuncional BÍother DCP1512
Multifuncional Brother DCP1617NW
Especificações: Produto Original Cartucho de
Toner Brother TN1060 Rendimento de aprox.
1.000 páqinas Marca: BrotheÍ Cor: Preto

83,73 2 51 1,90

5l UND í00

TONER PARA IMPRESSORA BRHOTHER
L5602 TN3/142
Cartucho de toner original Brothêr TN-3442
TN3442
8.000 cópias com 5% de coberturâ
Compatível com as seguintes ampressoras:
DCP-L55O2DN/ DCP.L56O2DN/DCP.
L5652DN

184,05 í 8.405,00

52 30

TONER PARA IMPRESSORA BROTHER
MFC 8912 DW - Especificaçõês /
Oescrição: Cartucho de Toner Brother
TN3392 utilizado nos seguintes modelos de
equipamentos: DCP8l 57DN DCP81 57 81 57,
MFC8952DW MFC8952 8952. HL6182DW
H16182 6182. MFC8912DW MFC8912 8912.
MFC8952DWT MFC8952 8952,
HL6182DWT H 16182 61 82. Rende em média
12.000 páginâs considerando 5% de
cobertura no papel A4.

194,18 5.825,40

53 100

30

KIT CILINORO PARA IMPRESSORA
BROTHER DR63O
Kit cilindro DR630 Utilizados em impressoras
Brother DCP-12500D/ DCP-12520D/ DCP-
l2540Dt
KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA
SAMSUNG

244,85 24 485,00

5{ UND 306,66 9.199,80

I

I

UND

UND
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Kit Cilindro DR MLT-D204 Utilizado em
impressora Samsung Proxpress SL-
M4070FR preta e branca

55 UND 100

KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA
BROTHER OR-820
Kit Cilindro DR820/DR3415i3425/3400
utilizados em impressoras brother HL-
5000DW/ L-6200DW / L-6250DW/ L-5602DW

408.00 40.800,00

56 UND

UND

TONER PARA IMPRESSORA XEROX
WORKCENTRE A8P79A 3550
Especificaçõês / Descrição: O cartucho de
Toner 106R01531 da Xerox Workcentre
3550 WC-3550 WC-3550H é um toner
compatível premium. é usada na impressora
XeÍox WC3550 ê rendê êm média 11.000
impressÕes.
TONER PARA IMPRESSORA HP 52í -
Especificações / Descrição: Serie: 554
Modelo: CE255A Cor: Preto Tecnologia:
Lasêr Tipo: Compatível lmpressoras e
Multifuncionais Compatíveis: LaserJet
Enterprise HP M521dn, HP M525dn, HP
M525f, HP M525c, HP P301sdn, HP P3015d,
HP P30l5n, P3015x e HP P3015x
Rendimento de impressão: Até 6.000 páginas
com média de 5% de cobertura de cada
página Pronto para uso: Sim Chip instalado:
Sim Gârantia: 3 meses
Cuidados nâ instalação: Antes de fazer a
troca destê Toner para HP M521dn, retire o
lacre do reservatório de pó, puxando a ponta
para cima. Depois disso, retirê a proteção do
Cilindro dê lmagem do Cartucho. Por fim,
abra a bândêja de Toner de sua rmpressora
HP e retire o produto usâdo. lnsira o novo na
mesma posiçáo do anlerior e depois feche a
bandeja da impressora novamente.

204,32 r 0.216,00

57 215,46 21 .546,00

58 UND 200

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
TANQUE DE TINTA 14160. KIT 04 CORES
- Espêcificaçôes / Dêscrição: Kit Refil Tinta
com 04 Cores Epson L616'l L4150 14160
16191 16171 T504KMYCModelo: t504
Cores: Preto, Ivlagenta, Ciano, Amarelo Refil
Original, Lacrada em plastico à embalado a
vacuo. ltens lnclusos: Kit Com 4 Cartuchos
Originais Epson, Sendo: >T504220 Ciano 70
Ml. f504420 Amarelo 70m1. T504320
Magenta 70 Ml. T504120 preto 127m1 brand:
Epson

38,13 7.626.00

PFEF€ITUFÂ ITUNICIPÀL OE
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59

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
TANQUE DE TINTA L3í50. KIT 04 CORES
- Especificações / Dêscrição: Kit Refll Tinta
com 04 Corês Epson 131'10 13150 T544
Epson 544 K M Y C l\ilodelo: t544 Genuino
Epson
Cores: Preto, Magenta, Ciano, Amarelo para
uso em Epson Ecotank L3150 ] L3l1oRefil
Original, Lacrada em plastico à embalado a
vacuo. ltens lnclusos: Kit Com 4 Cartuchos
Originais Epson, Sendo: >T544220 Ciano 65
Ml. T544420 Amarelo 65M1. T5,14320
Magenla 65 ML Í544120. Sendo prêto 65 Ml
2 unidades

38,13 7.626,00

60 UND

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
TANQUE DE TINTA L395 - KIT 04 CORES .
Especificações / Descrição: Kit refil de
tintas Contêúdo: 'l Refal de Tinta Epson T664
Black - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Amarelo - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T6ô4
Azúl - 70 ml 'l Refil de Tinta Epson T664
Magênta - 70 ml Rendimento de 4.000
páginas com 5olo de cobertura da página.
Obtenha ampressões brilhantes em relatórios,
gráficos e fotos. Peso Liquido 70 ml cada cor
Produto Original Tinta Corante Utilizada nos
modelos Epson: Epson 1110- Epson 1120-
Epson L200- Epson L210- Epson L220-
Epson L355- Epson 1365- Epson L375-
Epson L475- Epson L380- Epson L395-
Epson L396- Epson L455- Epson L495-
Epson L555- Epson L565- Epson L575-
Epson L850- Epson L1300 .

38,í 3 3.813,00

61

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
TANQUE DE TINTA 1396 - KIT 04 CORES .
Especificaçóes / Descrição: Kit rêfil de
tintas Conteúdo: í ReÍil de Tinta Epson T664
Black - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Amarelo - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Azul - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Magenta - 70 ml Rendimento de 4.000
páginas com 5% de cobertura da página.
Obtenha impressÕes brilhantes em relatórios,
gráficos e Íotos. Peso Líquido 70 ml cada cor
Produto Original Tinta Corante Utilizada nos
modelos Epson: Epson L110- Epson L120-
Epson 1200- Epson 1210- Epson 1220-
Epson 1355- Epson 1365- Epson L375-
Epson L475- Epson L380- Epson L395-
Epson L396- Epson L455- Epson L495-

38,1 3 3.813,00

,""lrm

100
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Epson L555- Epson L565- Epson L575-
Epson L850- Epson L'|300 .

62 UND í00

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
TANQUE DE TINTA L555 . KIT 04 CORES -
Especificações / Descrição: Kit refil de
tintas Conteúdo: 'l Refil de Tinta Epson Tô64
Black - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Amarelo - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
M.ul - 70 ml 1 Refil de Tinta Epson T664
Magenta - 70 ml Rendimento dê 4.000
páginas com 5% de cobêrtura da página.
Obtenha impressÕes brilhantes em relatórios,
gráficos e fotos. Peso Líquido 70 ml cada cor
Produto Original Tinta Corante Utilizada nos
modelos Epson: Epson L110- Epson L120-
Epson L200- Epson L210- Epson L220-
Epson L355- Epson L365- Epson L375-
Epson L475- Epson L380- Epson L395-
Epson L396- Epson L455- Epson L495-
Epson L555- Epson L565- Epson L575-
Epson L850- Epson 11300.

38,1 3 3.8í 3,00

63 UND 50

TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET
TANQUE DE TINTA GT 5822 . KIT 04
CORES - Especificações / Dêscrição: Kit 4
Garrafas de Tinta HPModelo: M0H57AL 

I

M0H54AL I M0H56AL I MOHSSALCor: Preto I

Ciano I Amarêlo I MagentaPara uso em: Hp
DeskJet Gt-s822conteúdo Líquido: 90ml o
Preto e 70ml cada colorido Contém no
Kit:Refil de Tinta Hp M0H57 Al GTs1 Preto I

Original 90MLRefil de Tinta Hp M0H54 Al
GT52 Ciano I Original ToMLRefil de Tinta Hp
M0H56 Al GT52 Amarelo I Original ToMLRefil
de Tinta Hp M0H55 Al GT52 Magenta I

Original T0MLRendimento: até 8.000 páginas
com 5% de cobertura cada colorido e até
5.000 páginas com 5% de cobertura

38,r3 1.906,50

UND 12

Notebook: Processador lntel@ CorerM i5 -
10210U - 10'Geração - Tela TN LED Full HD
Widescreen Antirreflexo, com resoluçáo de
1920 x 1080 - Design Premium com tampa
em metal - 512 GB de armazenamento SSD
NVMe x4 - Habilitado para upgrade -
Bluetooth 5.0, tela 15.6"

6 045,33

UND 50

Monitor 2í,5": Resolução de 1920 x 1080
Cor Preto Voltagem 100V1240V
Especificaçóes Conexôes do monitor D-Sub,
HDMI, Jack 3.5 mm Com montagem VESA
Tamanho da tela 21.5 " Tela LED Tipo de
resolução Full HD Resolução da tela í 920 px

1.473,60 73.680,00

o

72.543,96 
|

I

64
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x 1080 px Taxa de atualização recomendada
60 Hz Antirreflexo Relaçáo de aspecto 16:9
Quantidade de corês da tela 16.7 milhÕes

66 10

Celular Android 649: Tipo de Chip
Nano Chip Sistema Operacional

Android Versão S.O. Android 'l 1.0 Tipo de
Tela LCD TFT Tamanho do Display 6.5"
Resoluçáo 720 x 1600 (HD+) Multichip
Dual Chip Câmera Traseira 13MP t 2MP
+ 2MP Câmera Frontal 5MP

3.684,00 36.840,00

67 UND í0

Cartão de memória micro SD 54G: Tipo de
memóriâ Flash Micro SD lnterface de
hardware MicroSDXC Classe de velocidade
da associaçáo digital de segurança Classe '10

Velocidade de leitura de ate 160 MB/s para
economizar tempo Velocidade de gravação
de até 60 MB/s para disparo rápido.

01 I 1
r> I 1

.)
10 0

68 UND 2

Câmera Digital Profissional: Encaixe da
objetiva: Encaixe EF e EF-S
Sensor: 22,3 mm x 14,9 mm CMOS
Processador: DIGIC I
Pixels efetivos: aprcx. 24,1 mêgapixels
Sensibilidade ISO: Auto (100-25600)
Monitor: Ecrá tátil Clear View ll TFT 3:2 de
àngulo variável de 7,7 cm (3,0")
Conectividade: Wifi. Bluetooth
Armazenamento compatível: SD, SDHC,
SDXC

10.775,70 21 .551 ,40

69 4

Tripé Profissional: Para Câmera Celular
FotograÍia, Vídeo, 330A, 1,48 Metros Com
Nível Bolha e Bolsa.

1.245,20

70 UND 2

Drone com câmera 4k: Certíicação
Anac Resolução de gravaçáo 384

MP Abertura de diafragma 3.2
Centimeters Tipo de visor Cable,
Battery Powered Tecnologia de conexáo

DJl, Rádio Frequência Entrada de
cartão de memória 38, Watts Tipo de
pilha ou bateria íon-lítio ResoluÉo de vídeo
Câmera Body, Battery Pack Descrição da
garântia Nacional, 12 MESES Fonte de
alimentaçáo Micro SD DimensÕes do produto

28 x 20 x '18 cm mínimo

18.931 ,66 37.863,32

7t UND Ã

Refletor par fotografia e filmagem:
Pedestal Reclinável C/ Holofote 50w Refletor
lluminação Led Holofote LED de 50 Watts na
cor Branco Frio Lúmens: 9olumens 

^/v

322,35 1.611,75

UND

UNO 31 1,30 
|
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MicroÍone de lapela: Faixa de frequência:
540MHz - 592MHzCanais: 99 canais
Resposta dê frequência: 60 - l TKHzDistância
efetivâ: 150 metros (sem obstáculo) antena
omnidirecional SMA|nterface de áudio:
interface TRS de 3.5mmRêlação sinal-ruído:
=TSdBAtraso de som: <l mSSupressâo
espúria: €odBTaxa de amostrâgem de
gravação: 16 bits 48K / redução de ruído /
corte de gÍavesslot de Cartáo de memória:
MicroSD (TF T-Flash) com máximo dê 32Gb
Transmissor TX: 120gltens lnclusos Sistema
LensGo LwM-328c:Transmissor
TxReceptor RxMicrofone Lapela
Omnidirecional Wind Screen Protegáo de
Ventoclipe de MacroÍoneMontagem de
sapata friacabo TRS x TRS dê 3.smmcabo
TRS x TRRS de 3.smm

329,72 r.648,60

4

lmpressora jato A3: Tanque de Tinta Bivolt
(1 101220V) lmpressáo Colorida Capacidade
Máxima dê impressão mensal
(pags/mês): 10000 Resolução Máxima de
lmpressáo:4800x1200dpi Tamanho de
Papel: A3, A4 210 x 297 mm, AO 105 x 148
mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope,
Executivo 184 x 266 mm, Oficio 216 x 356
mm Velocidadê Max de lmprêssão: 38 ppm
lmpressão Frente e Vêrso: Sim
conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede
Ethernet, USB 2.0

23.291.04

71 UND 50 Toner Para lmpressora Lexmark mx421
56F8000 6000p

699,96 34.998,00

UND 2

Rotulador: Utiliza Fitas M de gmm e 12mm
êm diversas cores
lmprime automâticamente Data&Hora
lmprime em até 2 linhas
54 variações de fontes em 6 tamanhos e 9
estilos 71 Símbolos
Resoluçáo de 230 dpi Velocidade de
impressáo 7,5 mm/seg Altura máxima de
impressáo 7 mm portátil, funciona com 4
pilhas alcalinas aaa (não inclusas).

386,82 773.64

76 UND '10
Fitas pera Rotulador 12mm

110.52 I .'l 05,20

UND 50

Fone de ouvido: Tipo: Headset Conector:
2xP2 - 2Vias lnformaçóes Têcnicas Rêsposta
de Frequência Fones: 20Hz a 20k1z
lmpedância: 32 Ohm Sênsibilidade: 105db
+/- 3dB S.P.L a l KHz Plugs lndividuais

128.94 6.447,00

tÍl

1t\
r] llh-l

lzr lut'to 5.822,76 

|
tt
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(microfone e audio): Sim, P2 Comprimento do
Cabo: 1,85m

78 UND 50
Caixa de som para pc 2 Auto falantes
Conexáo USB 2.0 5W de potência 73,68 3.684,00

79 UNO '12

Scaner Digitalizador de secretária com
alimentação automática
- Sensor CMOS CIS de 1 linha - Resolução
Ótica de ooodpi Lado de Digitalizaçáo
Frente^/erso/Duplex - lnterÍace USB 2.0 de
Alta Velocidade - Vêlocidadê dê Digitalização
Preto e Branco 200dpi 45ppm (frentê) - 90ipm
(duplex) - Velocidade de Digitalização Preto
e Branco 300dpi 45ppm (frentê) - 90ipm
(duplex) - Tamanho do Documenlo para
Digitalizar (LxC) 50,8 a 216mm x 54 a 356mm
- Gramatura de 27 a 2099/m' (0,06 a
0,25mm) - Modo de documento longo
3000mm
- Digitalizaçáo de CartÕes de Visita
50,8x85mm ou maior com espessura menor
que 0,45mm - DigitalizaÉo de Cartào de
Plástico 53,9x85,5mm com espessura de
0,76mm (é suportado cartão com rêlevo até
1,4mm de espessura) - Digitalizagão dê
Passaporte de até 4mm de espessura
(através da íolha de transporte) - Alimentador
com capacidadê para até 60 Íolhas de 809/m'z
- Resolução de saída 150x150dpi,
200x200dpi, 240x240dpi, 300x300dpi,
400x400dpi, 600x600dpi - Ciclo de Trabalho
Diário Rêcomendado de até 4.000
digitalizaçôes - SoÍtware incorporado
controlador lSlS, TWAIN (Windows Vista
SPz, 7 SP1, 8, 8.1, Server 2008 R2 SP1,
Server 2012 R2) Plug-ln Controlos EMC
Captiva Cloud Runtimê - Modo de
DigitalizaÉo e Tipos de Arquivos que Podêm
ser Salvos: Preto e Branco, difusão de erro,
texto aprimorado, aprimoramento avançado
de texto, aprimoramento avançado de texto
ll, aprimoramento de texto de alta velocidade
- TIFF; BMP; PDF; Cinza de nível 256, cor de
24 bits - TIFFt BMP; PDF; JPEG| PowerPoint;
Detectar cor ou imagem binária - TIFF; BMP;
PDF; JPEG - Garantiâ: 12 meses para
dêfeitos de fabricaÇáo

4.605,00 55.260,00

R$1 .28"t .195,73

I
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Valor Médio Total: R$1.281.í95,73 (um milhão duzentos e oitenta e um mil cento
e novênta e cinco reais e setenta e três centavos).

+ - oo cRrÉRro DE AVALTAÇÃo DAS pRoposrAs
4.1- O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de

produtos caracterizados como comuns e de boa qualidade, assim entendidos,
aqueles cujos padrÕes de desempenho e qualidade estejam objetivamente
definidos, utilizando-sê de especificaçÕes usuais no mercado, e especialmente
aplicados ao determinado nos requisitos técnicos de engenharia e Normas
Reguladoras Brasileiras ABNT - INMETRO, e/ou lnternacionais.

4.2- Recomenda-se ainda que o julgamento das propostas de preços
seja pelo critério do MENOR PREÇO, sendo declarada vencedora quem apresentar
o Menor Preço e que atenda a todos os requisitos e exigências deste contrato.

4.3 - A critério da Administração poderá ser solicitada amostra do
material, no prazo de 02 dias úteis, a partir da notificação, para fins de verificação
da aceitabilidade da proposta.

4.4 - Caso as licitantes constatem divergência nos quantitativos de
algum item, entre o orçamento estimativo da Administração e o seu levantamento,
tal fato deve ser comunicado à Comissáo de Licitação da Prefeitura Municipal de
Posse, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data prevista para a
apresentaçáo das propostas, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

5. Do fornêcimênto
5.1 Locais de entrega: Os produtos deverão ser entregues conforme

solicitação de cada secretaria, departamento e fundos;
5.2 Prazos de entrega: Até 48 horas após o recebimento da ordem

de fornecimento;
5.3 Condições de recebimento: Os itens relacionados nesse termo,

serão recebidos por servidor designado por cada secretaria, provisoriamente e após
a conferencia, ocorrerá o recebimento em definitivo-

5.4 Formalização dos pêdidos: Os pedidos serão formalizados após
a emissão da ordem de fornecimento pelo departamento responsável.

5.5 Do Pagamento: O pagamento será realizado em até 30 dias, após
a emissão da nota fiscal, que será encaminhada ao departamento responsável
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento em cada
secretaria.

6. Da vigência e adesão da ARP - Ata de Registro de Preços

6.í- A(s) Ata(s) de registro de Preços do presente certame terá
vigência de 12 (Doze) meses.

6.2 - Os órgãos ou entes federados que náo participaram do registro
de preços, quando desejarem, poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços,
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devendo consultar o Orgão Gerenciador da ata para manifestaçáo sobre a
possibilidade de adesão.

6.2.1 - As aquisições ou contrataÇões adicionais decorrentes da
adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgáo ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

6.2.2 - O quantitativo decorrente das adesÕes à Ata de Registro de
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgáo gerenciador
e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos náo
participantes que aderirem.

6.2.3 - Após a autorização do órgáo gerenciador, o órgão não
particrpante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.

6.2.4 - Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições
estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e Íuturas
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

7. Da formalização da contratação oriundos da ARP

7.1- A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão gerenciador por intermédio de instrumento contratual, emissáo de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o Art. 17 do decreto municipal 02512021 e art. 62 da lei federal 8.666/90.

7.2 - A existência de preços registrados não obriga a administraçáo a
contratar.

8 . DO GESTOR
8.1 - Em atendimento ao que preconiza o art.67, caput e §1o da Lei n

8666/93, os representantes da Administração especialmente designado para
assistir e subsidiar informaçÕes da execução deste contrato será os responsáveis
pelo recebimento dos produtos, conforme especificado neste termo.

9. Garantia Gontratual
9.í - Os produtos objeto deste certame deverão ser entregues nos

locais de acordo com das Secretarias, Departamentos e Fundos de Posse - Go, que
os receberâo através do responsável, nos locais indicados.

9.2 - Nos termos do § 20, art. 64 da Lei Federal no 8.666/93, poderá a
administração, quando o vencedor do certame não acêitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes
remanêscentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual período e nas

nll
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mesmas condiçóes da primeira classificada, sem prejuízo das sançôes previstas no
parágrafo único, art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.

9.3 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal no 8.666/93, a
solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência
dos produtos e possíveis materiais objeto do contrato serão realizados pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e pelo DEPARTAMENTO DE COMPRAS do
Município de Posse - GO.

9.4 - Os responsáveis pelos referidos Departamento, Setor e Seção
encaminharão documentos contendo as ocorrências que impliquem em multas a
serem aplicadas à Contratada.

9.5 - Os responsáveis pelo recebimento anotarão em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos objetos, determinando
o que for necessário à regularizaçáo de possiveis faltas ou defeitos observados.

9.6 - Por ocasião da entrega dos produtos e possíveis materiais
adjudicados, a contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas de segurança,
visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus funcionários e a
terceiros, Íicando responsável pelas consequências originadas de acidentes ou
ocorrências que se verificarem por culpa ou dolo de seus prepostos.

9.7 - Caberá à contratada arcar com os custos do transporte e entrega
dos materiais no endereço estipulado, sendo de sua responsabilidade a descarga
dos materiais.

9.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato
em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério
exclusivo, de acordo com o disposto no §1o, art. 65 da Lei Federal no 8.666/93.

10 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
10.í - Manter, durante execução do objeto deste Termo de

Referência, todas as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar à Prefeitura Municipal de Posse a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições;

10.2 - Substituir no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a partir
da data da comunicação escrita pela Prefeitura Municipal de Posse, todo e qualquer
produto ou possível malerial defeituoso ou fora dos parâmetros de qualidade
estabelecidos pela Engenharia.

10.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do
produto para a Prefeitura Municipal de Posse, incluindo serviços de terceiros e na
prestação da garantia,

í 0.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Prefeitura Municipal de Posse, em qualquer etapa, da execução do objeto;

oit'
-
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'10.5 - Entregar os produtos obedecendo aos prazos de garantia e
métodos corretos de execução dos mesmos.

10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreçôes;

í 0.7 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da Prefeitura Municipal de Posse, ou de terceiros que
tomar conhecimento em razáo da execução do objeto contratado, devendo orientar
seus empregados nesse sentido;

10.8 - E expressamente vedada sob nenhum pretexto, à transferência
de responsabilidade da(s) vencedora(s) para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros, para a execução do fornecimento do objeto;

í 0.9 - lndicar preposto para recebimento das notificações, informando
o endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone;

í 0.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçôes
refeÍentes às leis trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho, em
relação a seus empregados;

10.í'l - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigaçóes assumidas, sem qualquer ônus para a
Prefeitura Municipal de Posse;

10.12 - Aceitar nas mesmas condiçÕes pactuadas, os acréscimos ou
supressÕes que fizerem necessárias, alé 25o/o do valor inicial atualizado contratado,
conÍorme exigências no Termo de Referência.

tí. DAS OBRIGAçÕES DACONTRATANTE
íí.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na Íorma

pactuada neste contrato.
'11.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como

atestar na Nota Fiscal/Fatura, a entrega eÍetiva do objeto.
1 í.3 - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre

irregularidades observadas nos produtos,
11.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela CONTRATADA.
1í.5 - Aplicar, se for o caso, as sançÕes administrativas e penalidades

regulamentares e contratuais.
12. QUALIFICAçÃO DA CONTRATADA

12.'l - Fica dispensada a qualificaçáo técnica;
12.2 - Demais documentos poderão ser exigidos pela Comissáo

Permanente de Licitação, previstos nos artigos da Lei Federal no 8.666/93.
í3 - DA FTSCALTZAÇÃO

13.í - O servidor designado pelo Órgão Contratante deverá ter
experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do objeto
do contrato;
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13.2 - A verificaçáo da adequação da execuçáo do objeto deverá ser
realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, Projetos,
Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro e demais
documentos anexos ao Edital.

í4. sANçÕEs ADMlNtsrRATtvAs
14.í - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas

pelo fornecedor no momento da execução do Contrato, sem justificativa aceita pelo
órgão ou entidade usuária, resguardada os procedimentos legais pertinentes,
poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançÕes:

a) Advertência;
b) Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do

contrato, em caso de recusa da '1.o colocada do itêm em assinar o
Contrato;

c) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento
incompleto ou em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento),
incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do
desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela beneficiária do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de
fornecer à Administraçáo Pública, por prazo de até 05 (cinco)
anos;

'14.2 - Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será
assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

14.3 - A aplicação das sançÕes previstas neste Termo não exclui a
possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização
do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

í 4.4 - As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos
pagamentos a serem efetuados à beneficiária do Contrato, podendo, entretanto,
conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

14.5 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei no

8.666/93 e alteraçÕes.
14.6 - Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente

nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
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d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupçáo
das vias de acesso às mesmas,

í5 - DAs DrsPosçôEs cERAts
í 5.1 - Qualquer pedido de esclarecimento em rêlaçáo a eventuais

dúvidas na interpretação do presente Termo de Referência deverá ser encaminhado
à Comissâo Permanente de Licitação do Município de Posse, por escrito, no
endereço: Av. Padre Trajano, no 55, Centro, Posse, Goiás, CEP 73.900.000, ou
através do telefone (62) 3481-1370/1380.

Secretaria Municipal de Administração do município de Posse - GO,
ao 01 dia do mês de abril do ano de 2022.

ADT]LSO VALENTE
Secretário Muni de Administração

l)ecreto n 003/2021

n
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ANEXO II

MODELO OBRTGATORTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

pneeÃo PRESENcTAL No _/202_
ABERTURA: _l_1202 HORAS

1. OBJETO

Valor total da proposta (R$):

Validade: _ (_) dias

Prazo de Entrega: _( )dias

Oáservacóes.'

a) apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo do ANEXO ll deste Edital,

impressa preferencialmente em papel timbrado da Licitante, datada,

rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal;

b) indicar nome ou razão social da licitante, seu endereço completo, telefone,

tax e endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, no" do CPF e da

Cédula de ldentidade e cargo de seu representante legal;

c) ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a paftir da

data de sua apresentação:

d) apresentar o preço unitário e total, já atualizado, em conformidade com os

lances e negociaçáo. Os valores deverão ser expressos em algarismos com

duas casas decimais e por extenso, em moeda corrente nacional.

Item
Descrição

Detalhada

Unid Quant
Marca Total (R$)

(Conforme anexo
I - termo de
referência)

,ffi [--*
Íí'llhll' nlF

Valor Unitário I

R($) 
I
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e) declarar expressamente que o preço ofertado inclui todos os cuslos e

despesas necessá,as ao cumprimento integral das obrigações decorrentes

da licitação;

f) indicar que o prazo de entrega será no prazo estabelecido no termo de

referência, contados da Ordem de Fornecimento a ser expedida pela unidade

gestora do contrato, na qual deverá constar a grade com as quantidades, cores

e tamanhos de cada peças/itens a serem fornecidas;

g) indicar que o objeto deverá ter a garantia de no mínimo 12 (doze) /neses, a

contar da data da efetiva entrega do objeto na unidade requisitante.

h) indicar que a proposta comercial apresentada atende todas as quantidades,

especificações, condições de fornecimento e entrega constantes no Anexo I

- Termo de Referência, do Edita|
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ANEXO III
MoDELo DE DEcLARAÇÃo soeRe TRABALHo DE MENoRES

(PAPEL TTMBRADO DA EMpRESA LTCtTANTE)

A
PREFEtTURA oo uuucÍpto DE PossE
REF.: Pregáo Presencial no 1202_

A empresa
, com sede

na... no

inscrita no CNPJ sob o no

,ãó,á.á.tá.t" rãô"r l::::::::ff1:"rf(ffi" cédura de
ldentidade R-G. no ...................... e inscrito no CPF sob o no ....--...........
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
Ressalva: emprega menoÍ, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS,
a) esta declaraçáo deverá ser apresentada no original.
b) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

I
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ANEXO IV
MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe pleruo ATENDTMENTo Aos REeutstros

DE HABTLTTAÇAO
(PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA LICTTANTE)

À
PREFEITURA OO IIIIUNICiPIO DE POSSE
REF.: Pregão Presencial no ___1202_

POSSE

, sediada à Rua/Avenida
, inscrita no CNPJ (MF)A empresa

sob o no no

, Setor/Bairro , na cidade de
Estado de DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os
requisitos exigidos no Edital do Pregão no 02812022, para a habilitaçáo, quanto às
condiçÕes de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade
fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer
exigência para habilitação e especificações mínimas obrigatórias do objeto,
constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante.

t20
Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Rêpresentante Legal)

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original
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ANEXO V
DEcLARAÇÃo oe rÃo exrsrÊNcrl DE SERVIDoR púaLrco No euADRo

socrerÁnro
pneeÃo PESENcIAL t2o2

(MODELO)

A empresa , inscrita no CNPJ sob no por

intermediário de seu representante legal o(a) Senho(a)

CPF no. declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro

societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de

sociedade de economia mista.

-GO, _ de de 20

(NOME, IDENTIFICAÇÃO,
ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CARIMBO DA EMPRESA)
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ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço, para : (objeto)

Processo No : (número do processo)

Validade: 12 (Doze) Meses.

Na data , na PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, sala da

Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço Av. Trajano, no 55,

Centro, Posse-GO, o Pregoeiro nos termos da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho

de 1993, Lei Complementar no. 12312006, Lei Federal 10.52012002 e Decreto

Municipal 02512021, conforme a classificação das propostas apresentadas no Edital

de Licitação no.012022modalidade: PREGÃo PRESENCTAL (MENOR PRECO POR

ITEM), vista ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do resultado o julgamento

da proposta de preços, publicada no Placar da PREFEITURA MUNICIPAL DE

POSSE e Homologado pelo GESTOR DO EXECUTIVO. Do processo acima

referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS.

OBJETO: "OBJETO LICITADO" ( .), que passa a Íazer pafte desta tendo sido o

referido preço oferecido pela empresa, cuja proposta foi classificada em primeiro e

declarada vencedora no certame acima numerado como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto: "OBJETO LICITADO' (...), conforme

especiÍicações e quantitativos contidos no edital- Especificação do Objeto e

Estimativa de Preço.

í.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, não se obriga a adquirir os itens

relacionados do licitante vencedor, nem nas quantidades descritas no edital,

podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de um ou mais itens,
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hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá

preferência, nos termos do aÍt. 15, § 40, da Lei no 8.666/93.

1.3. Os preços a serem pagos à Detentora serão os vigentes na data da

contratação, independente da data da entrega dos materiais.

1.3.1 . O preço a ser pago pela Administração pelos objetos compreenderá

todos os custos necessários à execução do objeto da ARP, inclusive os referentes

às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e

quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução, de modo que

nenhum outro ônus seja devido à Detentora.

1.3.2. Os preços registrados na presentê Ata de Registro de Preços referem-

se aos seguintes itens:

1.2. Orgãos ENVOLVIDOS:

1.2.1 : Orgão gerenciador

.0

1 .2.2: Orgáos participantes:

1

2

3

4

QUANTITATI
VO TOTAL

PRECO (R$)

ITEM
MARC MODEL

o
DESCRTÇAO

ESPECIFICAÇÃO
UNITARI

o TOTAL

I

I I
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clÁusuta SEGUNDA - ol vtcÊHctA DA ATA DE REGlsrRo DE

pREÇos e ol RevsÃo Dos pREÇos REGtsrRADos:

2.1 - A Ala de Registro de Preços firmada em decorrência do presente procedimento

licitatório, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura que

será logo após a homologaçáo do certame, não podendo ser prorrogada.

2.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual

reduçáo dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos

serviços ou bens registrados, cabendo PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE

promover as negociaçÕes junto aos fornecedores, observando as disposiçÕes

contidas na alínea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei no. 8.666/93.

2.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE monitorará os preços dos

prod utos/serviços, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços

registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no

mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

2.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE convocará o fornecedor para negociar

o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o

preço registrado estiver acima do preço de mercado.

2.5 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso

assumido.

2.6 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação,

o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove

mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas

fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que

náo pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se

superior ao preço registrado.

2.7 - Ém qualquer hipótese os preços decorrentes da revisáo não poderão

ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual

o

ll n



Comissão de

PregãoPi€f EIIUF^ |lgntCtPÁ! 0!

FOSSE
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele

vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

2.8 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores

à média daqueles apurados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE para

aquisição.

2.9 - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE, poderá convocar os demais fornecedores classificados,

nas mesmas condiçÕes ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

CLAUSULA TERCETRA - DOS PREÇOS:

3.í - O preço ofertado pela empresa signatária da presente ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS são os abaixo descritos:

CLAUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS:

4.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

4.2 - Automaticamente, quando:

a) Por decurso do prazo de vigência;

b) Quando não restarem Íornecedores registrados; ou

c) Pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, quando

caracterizado o interesse público.

4.3 - Pela Administração, quando:

a) As detentoras descumprirem as obrigaçôes constantes da Ata de

Registro de Preços;

tÉ !,_

Ílllll"nlF

Fornecedor Reqistrado:
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b) As detentoras não retirarem a respectiva Nota de Empenho ou

instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administraçáo,

sem justificativa aceitável;

c) As detentoras não aceitarem reduzir o seu preÇo registrado, na

hipótese de estê se tornar superior àquelês praticados no mercado;

d) Por razÕes de interesse público, devidamente, justificadas pela

Administração;

e) As detentoras derem causa à rescisáo administrativa de

contrato/carta-contrato decorrente da presente Ata de Registro de

Preços.

4.4 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito,

comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências da Ata de Registro de

Preços:

a) 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 nas SançÕes Administrativas, caso não sejam aceitas as

razÕes do pedido.

4.5 - A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, será feita

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

compÍovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

4.6 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço das

detentoras, a comunicação será feita por publicaçáo de acordo com as leis que

regem as licitações, considerando-se cancelado o preço registrado no dia

subsequente à publicação,

4.7 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cêssarão todas as

atividades do Fornecedor relativas ao fornecimento do item.
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4.8 - Caso PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE não se utitize da

prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério poderá suspender a sua

execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra

integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA

5.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, no prazo máximo em

até 07 (sete) dias uteis, no horário das 08:00 àsí6:00 horas, de segunda a sexta,

exceto sábado, domingo e feriados, no Setor de Almoxarifado, mediante

Autorização de Fornecimento emitida pelo ALMOXARIFADO OU DPTO. DE

COMPRAS, cujo quantitativo poderá ser variável a critério da mesma.

5.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, poderá recusar todos e
quaisquer objetos em desacordo com a Autorização de Fornecimento, no que se

refere à especiÍicação do material com os apresentados na proposta comercial, ou

se apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricação, ou que tenham sofrido

danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular

e adequado observados no âto da recepção

cLÁusuLA sExTA - DAS coNDtÇôes oo pAGAMENTo:

6. í - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após

apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo chefe do almoxarifado e

da competente liquidação da despesa.

6.2 - Se o objeto não for entregue conforme especificaçôes, o pagamento

Íicará suspenso até seu recebimento.

I n
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6.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o

prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentaçâo, desde que

devidamente regularizados.

6.4 - Nenhum pagamento será efetuado a proponente vencedora,

enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira ou previdenciária,

sem que isso gere o direito a alteraçáo de preços ou compensação financeira por

atraso.

6.5 - O Contrato tem a obrigação de manter durante toda a execução do

contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ele assumidas, todas as

condiçóes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.6 - Os recursos para o pagamênto das despesas relativas à execução

do objeto, advém do tesouro municipal oriundo da dotação orçamentária n'

Ficha no

cLÁusuLA sÉrMA - DAs sANçôEs:

7.í _ DAS SANÇÕES APLICAVEIS A CONTRATADA:

7.2 - A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer Íraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, Íicará impedido de licitar

e de contratar com PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, pelo prazo de ate 05

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais.

7.3 - Caso à contratada se recuse a assinar o contrato ou retirar a nota de

empenho ou não assinar o contrato no prazo indicado, após devidamente notificada

i
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sem motivo justiÍicado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigaçáo

assumida;

7.4 - Ocorrendo a hipótese referida no subitem 7.3, PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE determinará a anulação da Nota de Empenho, ficando

ainda a contratada assegurados o contraditório e ampla defesa, sujeita às seguintes

sanções:

a) Aplicação de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento)

do valor total da proposta; e

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, no prazo de até 5 (cinco)

anos;

7.5 - O valor da multa de que trata a alínea "a" do subitem anterior deverá

ser recolhido pela contratada inadimplente dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,

a partir de sua intimação.

7.6 - Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da

adjudicatária, o CONTRATANTE, por intermédio da Autoridade Contratante,

adotará as medidas cabÍveis visando à cobrança por via judicial.

7.7 _DA MULTA COMPENSATORIA:

7.8 - A multa compensatória, subitem 7.4, alinea "a", será aplicada a

adjudicatária que após devidamente notificada, não comparecer para proceder à

assinatura do contrato no prazo indicado configurando o descumprimento total da

obrigaçáo assumida conforme preconiza o art. 8í clc arl.87,ll, da Lei no 8.666/93,

independente das demais cominaçóes legais cumulativas.

7.9 - A contratada não incorrerá em multa compensatória quando houver

prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador em decorrência

de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável à culpa, ou

em decorrência de acréscimos ou modificaçÕes no objeto inicialmente ajustado

respeitado o limite legal.
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7 .11 - A advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigaçóes assumidas contratualmente, desde que

náo acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação

de multa moratória:

b) Execuçáo insatisfatória ou inexecuçáo da aq u isiçáo/serviço, desde que a

sua gravidade náo recomende o enquadramento nos casos de suspensão

temporária ou inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao

desenvolvimento dos serviços da ou para a CONTRATANTE, a seu critério, desde

que não sejam passíveis de sanção mais grave;

7.12. MULTA MORATÓRIA:

7.13 - A multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecuçâo contratual,

ex vi do art. 87, ambos dispositivos da Lei n.o 8.666, de 1993, na forma e nos

percentuais abaixo estabelecidos serão aplicadas quando a contratada deixar de

cumprir ou descumprir de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao objeto

do contrato, como também as obrigaçôes acessórias legais ou extralegais

relacionadas no instrumento contratual, independente das demais cominaçÕes

legais cumulativas.

7.14 - A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega do

bem ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele relacionados, solicitado pelo

responsável pelo acompanhamento do contrato com prazo determinado para

entrega, sem justificativa por escrito e aceito pelo preposto do órgão licitador,

sujeitará a adjudicatária ou a contratada, conforme o caso, à multa de mora de 0,5%

(meio por cento por dia de atraso) do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida,

até a data do efetivo cumprimento, observado o limite de 20% (vinte por cênto) do

valor da proposta ou do contralo conforme o caso. Atingido tal limite, será

l I



Comissão de

ti
PiEfEIÍURÀ IíUIIIC IPÀL OE

Pregãoti

FOSSE
''J'í "" 'r''' :

considerada a inexecução total da obrigação assumida e/ou será rescindido

unilateralmente o contrato/carta-contrato, conforme o caso.

7.15 - A multa moratória será aplicada a partir do 20 (segundo) dia útil da

inadimplência, contados da data deÍinida para o regular cumprimento da obrigação.

7.16 - MULTA poR tNEXEcuÇÃo CoNTRATUAL:

7.17 - A multa por inexecuçáo parcial ou total do contrato será aplicada

quando a contratada incorrer nas hipóteses previstas no instrumento convocatório

em uma das situações a seguir indicadas, no percentual de até 20% (vinte por

cento) sobre o valor atualizado da obrigaçáo não cumprida:

7.18 - Deixar de cumprir integralmente a etapa de fornecimento no prazo

avençado inclusive seus acessórios caracterizando o inadimplemento total da

obrigaçâo, com lesão ao interesse público, que enseje rescisão unilateral do

contrato Multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

7.1 9 - Cumprir parcialmente o objeto do fornecimento, caracterizando como

fornecimento do bem de forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado

a fazê-la, ou seja, de sucessivas vezes para completar o contratado ou obrigação,

de forma incompleta, isto é, não entregar o objeto contratado dentro do limite de

quantidade estipulado; Multa: í0% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

7.20 - Fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões exigidos

pela PreÍeitura de Senador Canedo; Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do

contrato.

7.21 - Se, a partir do 20 (segundo) dia útil, após devidamente notificada, não

corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de

execução do contrato relativo ao bem fornecido, bem como não realizar a

substituição dos equipamentos fornecidos em desacordo com o contratado. Multa:

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/carta-contrato.

fr
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7.22. - A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa

moratória eventualmente já aplicada ou em Íase de aplicação, podendo ser aplicada

cum u lativamente.

7.23 - suspENSÃo rEMpoRÁRtA Do DtREtro DE LtctrAR E

CONTRATAR COM PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE.

7.24 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE, independente das demais cominações legais cumulativas

podem ser aplicadas ao licitante ou ao contratado que, de forma dolosa ou culposa

prejudicar o andamento ou execução do certame licitatório, e especialmente:

7.25 - Se recusar a fornecer informaçÕes suficientes ou fornecê-las

inadequadamente, no que diz respeito à sua Íruiçáo, qualidade e riscos de

operacionalização;

7.26 - Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar

prejuízos ao órgão licitador;

7.27 - Tiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar,

por meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de

quaisquer tributos se incluindo as contribuiçÕes sociais;

7.28 - Pralicar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.29 - Demonstrar, na época da licitaçáo, não possuir idoneidade para licitar

e contratar com o órgão licitador em virtude de atos ilícitos praticados;

7.30 - Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão

licitador ou açÕes que evidenciem interesses escusos ou má-fé;

7.31 - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou

falsificado, no todo ou em parte:

7.32 - PRAZO DE SUSPENSÃO: até 5 (cinco) anos.

7.33 - DECLARAÇÃO DE tNtDONE|DADE PARA L|C|TAR E CONTRATAR

coM A ADMTNTSTRAÇÃO PúBL|CA
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7.34 - AO*f"rrçao de''inidoneidade para licitar ou contratar com toda a

Administração Pública será proposta pelo Pregoeiro, pela Divisão de LicitaçÕes,

Contratos e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente designado para

fiscalizar o contrato, conforme a situaçáo, a Autoridade competente da

CONTRATANTE, visando à aplicaçáo da sanção à licitante ou a contratada, pelas

seguintes situaçôes e pÍazo:

7.35 - Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

7.36 - Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitaçáo;

7.37 - Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com

o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados;

7.38 - Praticar ação com improbidade ou açÕes premeditadas que

evidenciem interesses escusos ou má fé em prejuízo do órgão licitador;

7.39 - Apresentar na licitaÇão qualquer documento falso ou falsificado, no

todo ou em parte, na licitação ou durante a execução do contrato;

7.40 - Se recusar a assinar o contrato quando devidamente convocado

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida.

7.41 - PRAZO DE DECLARAÇÃO: ate 5 (cinco) anos.

7.42 - DA APL|CAÇÃO DAS SANÇÕES ADMTNTSTRATTVAS:

7.43 - As sançÕes seráo aplicadas pela Autoridade Contratante com exceção

da declaração de inidoneidade para licitar ê contratar com a administração pública.

7.44 - Dos atos praticados pela Autoridade Contratante, caberá recurso à

Autoridade Superior o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação

do ato o qual deverá ser interposto perante a autoridade recorrida, que poderá

reconsiderar sua decisão no pnzo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo,

encaminhá-lo devidamente informando, para apreciação e decisão da autoridade

superior.
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7.45 - A declaração de inidoneidade será proposta ao Prefeito mediante

parecer fundamentado, a quem caberá decidir e aplicar a sanção.

7.46 - A aplicaçáo das sançÕes será efetuada mediante autuação em

processo administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante

requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Pregoeiro ou pela

Divisão de Licitaçoes Contratos e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente

designado para fiscalizar o contrato, conforme a situação, observado o contraditório

e a ampla defesa no âmbito administrativo observando-se as disposiçÕes da Lei no

8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, bem como da Lei no 9.784199, no que

couber;

7.47 - Apôs instauração do processo administrativo, será comunicado ao

preposto da empresa contratada a situação que gerou a ocorrência e a intençáo de

aplicação da penalidade abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para

oferecimento de defesa prévia. No caso de aplicação da penalidade de declaraçáo

de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE

POSSE o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis a

contar da comunicaçáo e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.

I - CLÁUSULA OTTAVA - DAS DtSpOStÇOES FtNAtS

8.1. lntegram esta Ata, o Edital de Licitação n._, modalidade

REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO - MENOR PREÇO, destinado ao REGTSTRO

DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da (s) Empresa (s), FORNECEDORES

classificada (s) no certame supranumerado.

8.2. Fica eleito o Foro de POSSE - GO para dirimir quaisquer questÕes

decorrentes da utilizaçáo da presenle Ata.

Posse-GO, _ de de
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ANEXO VII
DECLARAÇAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
PREFEITURA OO IVIUITIICíPIO DE POSSE
DIVISÃo DE CoMPRAS E coNTRAToS
Licitação na modalidade PREGÂO PRESENCTAL no. t2O2

A empresa
com sede

na
.....................no......,...........,C.N.P.J.no............

.....,DECLARA, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, para os
fins de habilitação no presente procedimento licitatório, que se enquadra na
situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar 123106, e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao
seu desenquadramento dessa situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
RG:

(Nome Leg ível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.: esta declaÍação deverá ser apresentada no oriqinal
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ANEXO VIII
PREGAO N.O OO /202

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Fora do envelope)

A
Pregoeira e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Posse - GO

Prezados Senhores,

Pela presente fica credenciado o Senhor. _ (nome,
qualiÍicação completa e residência), portador da cédula de identidade número

, expedida em I I pelo_ para
representar o licitante (nome e endereço do licitante ou
consórcio licitante), inscrição no CNPJ sob o número
podendo participar de todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos,
apresentaÍ nova proposta para desempate, receber notiÍicaçoes e manifestar-se
quanto à sua desistência.

Atenciosamente,

,_de

(Assinatura do representante lêgal do licitante)

Observação: Esta carta deverá ser entregue a pregoeira pessoalmente pelo
representante credenciado, até impreterivelmente a hora marcada para início da
licitação, prevista no presente Edital.
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