
 
 

OBJETO DA LICITAÇÃO -  

1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$): R$ 153.613,04 

 

 

GÊNERO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

 

( x  )  COMPRAS – Código CNMP: 930031 

(   )  SERVIÇOS – Código CNMP: 930071 

(   )  OBRAS – Código CNMP: 930076 

MODALIDADE: 

 

( x  )  PREGÃO ELETRÔNICO     (   )  CONCORRÊNCIA 

(   )  PREGÃO PRESENCIAL      (   )  CONVITE 

(   )  TOMADA DE PREÇOS 

REGISTRO DE PREÇOS:                         (  ) SIM     ( x ) NÃO 

TIPO DE LICITAÇÃO: 

 

(x  ) MENOR PREÇO              (   ) MELHOR TÉCNICA 

(   ) TÉCNICA E PREÇO        (   ) MAIOR LANCE OU OFERTA 

(   ) MAIOR DESCONTO 
NECESSIDADE DE CONTRATO:           (x ) SIM     (   ) NÃO 

INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO:      (   ) SIM     (x ) NÃO 

TIPO DE JULGAMENTO:  

 

(x ) ITEM(NS)                         (   ) LOTE(S) 

ORÇAMENTO SIGILOSO:                       (   ) SIM     ( x  ) NÃO 

MODO DE DISPUTA:   

 

( x  ) ABERTO                          (   ) ABERTO E FECHADO 

 

TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP): 
 

(   )  LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP  (LICITAÇÃO EXCLUSIVA)          

(   )  LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO (SEM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP)             

(x  ) LICITAÇÃO HÍBRIDA - PREENCHER TABELA:            

ITENS/LOTES COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 
(PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP) 

ITENS/LOTES SEM TRATAMENTO DIFERENCIADO 
(AMPLA CONCORRÊNCIA) 

Indicar: 

Item 02 e 03 

 

Indicar: 

Item 01  

 

 
 

DOCUMENTOS ANEXOS (INCLUIR NO SISTEMA SEI CONFORME SEQUÊNCIA INDICADA): 

 

(x   )  1. TERMO DE REFERÊNCIA * 

(  )  2. OUTROS DOCUMENTOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

(x   )  3. TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS ESTIMADOS PARA A LICITAÇÃO * 

( x  )  4. PESQUISA DE MERCADO (Documentos de consulta a outros Órgãos, banco de preços, orçamentos etc.) * 

( x  )  5. MODELO DE PROPOSTA * 

(  )  6. MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Se for licitação visando o registro de preços) ** 

(   )  7. OUTROS. ESPECIFICAR: __________________________________________________________ 

 
 

*Documentos obrigatórios para a tramitação processual. 
** Juntada obrigatória somente para as unidades que elaboram as suas minutas de ARP.  

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO 
OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  

1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
 
Observação: Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado 
ao final do documento). 

1.2 FORMA DE 
AQUISIÇÃO 

 
ESCOLHER UMA DAS 

TRÊS OPÇÕES 
 

(Marcar com X): 
 

( x) A) AQUISIÇÃO IMEDIATA 

(  ) 

 
B) AQUISIÇÃO PARCELADA 

 
Observação: Caso seja definida esta opção, as regras de parcelamento constam na tabela 2 do 
ANEXO I (indicado ao final do documento). 

(  ) 

 
C) REGISTRO DE PREÇOS  

 
➢ Abrangência territorial do registro (limite territorial das entregas pelo fornecedor) - ESCOLHER 

UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

(  ) A) SALVADOR      

(  ) B) SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA       

(  ) C) OUTRO(S). Especificar:  

 
➢ Possibilidade de adesão por outros Órgãos - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) NÃO       

(  ) B) SIM.  Regras: 

o Quantitativo máximo de adesões por outros órgãos: ______ adesões 

o Cada órgão aderente não poderá aderir mais que 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços. 

o O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços. 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar 

seus servidores e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. 

As Promotorias de Justiça Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de 

servidores ampliados nos últimos 2 anos sendo necessário o aumento do quantitativo de 

equipamentos. As citadas promotorias possuem Emendas Parlamentares - Convênios: 840966/2016, 

840955/2016, disponíveis para patrocinar a referida modernização/aquisição.  
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende 

ao descrito nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas 

promotorias. Cada uma com suas quantidades e especificações dos seus itens.  

Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 
 

 
1.4 JUSTIFICATIVA: 

 
AGRUPAMENTO DOS 

ITENS EM LOTES 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(x ) A) NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

(  ) 
B) JUSTIFICATIVA (licitação disputada por lotes): 
 
 

 
1.5 ENQUADRAMENTO 

DO OBJETO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(x ) 
A) BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA) 
 

(  ) 

 
B) BENS INCOMUNS (EXCEÇÃO) 

 
➢ FUNDAMENTO – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

 
(  ) A) SUBJETIVIDADE DE PADRÕES 
 
(  ) B) ESPECIFICAÇÕES ATÍPICAS FRENTE AO MERCADO 

 
➢ JUSTIFICATIVA:  

 

 
1.6 INDICAÇÃO DE 

MODELO E/OU MARCA 
OBRIGATÓRIOS 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO* 

(Marcar com X): 
 
 

 

(x ) A) NÃO    

(  ) 

B) SIM (Exceção, que deve ser justificada abaixo)  
 
1.7.1 ESPECIFICAÇÃO DE ITEMS E MARCA/MODELOS CORRESPONDENTES (Em caso positivo):  
 

ITEM / LOTE  INDICAÇÃO DO BEM MODELO E/OU MARCA OBRIGATÓRIOS 

   

   

   

 
1.7.2 JUSTIFICATIVA PARA CADA ITEM (Em caso positivo):  
 

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA 

PROPOSTA  
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO* 

(x ) A) MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 

(  ) 
B) MELHOR TÉCNICA (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

➢ CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES:  
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

(Marcar com X): 
 
 

(  ) 
C) TÉCNICA E PREÇO (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

➢ CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES:  

(  ) D) MAIOR LANCE OU OFERTA 

(  ) E) MAIOR DESCONTO 

2.2 ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

 
2.3 MODO DE DISPUTA 

DA LICITAÇÃO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO*  
(Marcar com X): 

 
 

(X) 

A) ABERTO (Regra geral) 

➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances - ESCOLHER 
UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X )    A) 3% (três por cento), a incidir sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

(  )    B) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )    C) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )    D) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 

  
  

  
 

(  ) 

 

B) ABERTO E FECHADO (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 
➢ Justificar modo “aberto e fechado” (Em caso positivo):  

 
➢ FACULTATIVO: Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  )    A) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )    B) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )    C) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 

  

  

  
 

 (X ) A) ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL (Regra) 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO  

(Marcar com X): 
 

(  ) 

B) ORÇAMENTO SIGILOSO (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 

o Justificar “orçamento sigiloso” (Em caso positivo):  

 
2.5 DOCUMENTAÇÃO A 

SER SOLICITADA EM 
CONJUNTO COM A 

PROPOSTA 
 

ESCOLHER QUANTAS 
OPÇÕES FOREM 

CABÍVEIS 
(Marcar com X): 

 
 

(  ) A) NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA 

(X ) 

 
B) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado 
(modelo e marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência, constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 
02. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como 
catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio 
oficial (o qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também 
deverá ser comprovado os termos da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico (Marcar com X): 

 
( X ) A) TODOS OS ITENS 
 
(  ) B) PARTE DOS ITENS:  

 
➢ Indicação da fase para a exigência (Marcar com X): 

 
(  ) A) EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
( x) B) APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER NECESSIDADE APONTADA 
PELA ÁREA TÉCNICA) 

 

(x) 

 
C) OUTRO(S) DOCUMENTO(S) – INDICAR: 
 

o NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do 

processador  

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que 

demonstre atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, 

tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista 

extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador 

ofertado atinge os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante 

que o processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos 

assegura que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

equipamentos (5 anos) teremos um equipamento capaz de durante esse tempo, 

suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas eventualmente 

desenvolvidas.  

 

o NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou 

site público do mesmo FABRICANTE comprovando exclusividade na produção 

da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. 

o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá 

ter exclusividade na produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor 

do projeto básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou 

BIOS do regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda que a 

mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas com o nome e/ou 

modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da 

exigência desta declaração para garantir que o equipamento é produzido 

exclusivamente para uso coorporativo e não equipamentos produzidos para 

linha doméstica de livre comercialização no mercado.  

 

o NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou 

site público do mesmo FABRICANTE que comprove ser revendedora autorizada 

do FABRICANTE.  

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01    

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Documento oficial (CONTRATO OU 

DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo FABRICANTE. Comprovar ser 

revendedora autorizada do FABRICANTE. 

o  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da 

comprovação da relação entre a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo 

fato necessário de cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, 

viabilizar e intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma dinâmica 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

e celeri. Excluindo execução de procedimentos não padronizados e não 

atestados pelo FABRICANTE. 

 

 

o NOME DO DOCUMENTO: Declaração que o equipamento ofertado pertence à 

linha corporativa do FABRICANTE. 

o  EMISSOR(A): FABRICANTE.   

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve 

pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos 

equipamentos destinados a público residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência o fato que 

a destinação da utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna 

a sua utilização diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes 

equipamentos possuam componentes eletrônicos qualificados, maior 

resistência, durabilidade, padronizados e que atenda a normas e exigências 

técnicas que este MP se submete.    

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 

60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de 

conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve possuir certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou 

declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao 

IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do 

Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou 

declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
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compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 

buscamos certificar a segurança elétrica dos equipamentos. 

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 

61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de 

conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve possuir certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou 

declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao 

IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do 

Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou 

declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 

compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 

buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 

22 classe B 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 

emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve possuir certificação CISPR 22 classes B comprovado através de 

certificado ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao 

INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do 

Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou 

declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas 
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pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 

compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 

buscamos certificar a rádio perturbação e interferência eletromagnética.  

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de que nenhum dos 

equipamentos fornecidos não contem substâncias perigosas, como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 

concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 

Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e 

aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por 

instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação 

desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 

emitido por órgão credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi 

exigida como característica do produto, e não como requisito de habilitação) 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve seguir as diretivas de não conter substâncias perigosas em 

concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 

Harzadous Substances (RoHS), comprovado através de certificado RoHs 

ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao 

IMETRO, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 

intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto 

nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas 

por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; 

segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e 

consumo de energia, neste item buscamos certificar índices aceitáveis de 

substâncias perigosas. Estando esta solicitação de acordo com o previsto no 
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inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância com os Acórdãos 

545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU.  

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO  

(Marcar com X): 
 

(x ) A) NÃO 

() 

 
B) SIM – Justificativa e regramentos: 
 

➢ Justificativa:   

➢ Amostra a ser apresentada (por item):   

ITEM/LOTE QUANTITATIVO 

  

  
                   
                 

 
➢ Prazo para apresentação da amostra pela licitante: 

➢ Endereço para envio da(s) amostra(s):  

➢ Prazo para avaliação técnica da(s) amostra(s) pelo MPBA:  

➢ Unidade administrativa responsável pela avaliação da amostra:   

➢ Critérios objetivos de análise (elencar):  

 

➢ Será concedida oportunidade para correção da amostra rejeitada?  (Marcar opção com X) 

(  ) A) NÃO     

( ) B) SIM. Quantas: 01 reapresentações 

➢ Prazo para apresentação da amostra corrigida pela licitante (em caso de resposta positiva 

acima): 15 CORRIDOS, a contar da data da negativa.  

➢ Amostra aprovada será considerada dentro do quantitativo a ser fornecido? (Marcar 

opção com X) 

( ) A) NÃO     (  ) B) SIM 

 
2.7 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO -  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS: * 

(Marcar com X): 
 
 

(X) 

  
A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

➢ Atestado deverá conter os seguintes dados mínimos - ESCOLHER QUANTAS OPÇÕES 
FOREM CABÍVEIS (Marcar com X): 

 
(X ) Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos.   

(  ) Período de vigência da contratação. 

(X ) Quantitativo mínimo aceitável: 
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ITEM / LOTE 
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 

01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 
 

(  ) Outro(s). Especificar:   

 

 

➢  Outros requisitos/regramentos para os atestados:  

São considerados atestados pertinentes e compatíveis, os atestados de 

fornecimento de bens, fornecidos pelas instituições demandantes, com a 

mesma natureza desta licitação: Computadores, notebooks e monitores. 

Sempre observando os quantitativos e percentuais exigidos neste edital. 

Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens 

permanentes, através de um processo licitatório, visando garantir a moralidade 

do processo é de fundamental importância que os participantes envolvidos 

demonstrem experiência e competência suficiente para atender com o objeto 

especificado e no prazo determinado. 

➢ Item 01 (07 unidades) – Atestados de fornecimento de computadores 

(conjunto completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se 

a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica dos 

participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, anteriormente 

já forneceu o quantitativo mínimo de (07 unidades), visando verificar se 

a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, 

em seus quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que 

empresas sem capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução 

da entrega do objeto licitado. 

 

➢ Item 02 (14 unidades) - Atestados de fornecimento de monitores ou 

computadores ou Notebooks. Justifica-se a solicitação a necessidade 

comprovar a qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de 

se verificar se a empresa, anteriormente já forneceu o quantitativo mínimo 

de (14 unidades), visando verificar se a mesma possui ou não condições 

de cumprir/entregar o referido item, em seus quantitativos totais desta 
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licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, 

por incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

➢ Item 03 (02 unidades) - Atestados de fornecimento de computadores 

(conjunto completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se 

a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica dos 

participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, anteriormente 

já forneceu o quantitativo mínimo de (02 unidades), visando verificar se 

a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, 

em seus quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que 

empresas sem capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução 

da entrega do objeto licitado. 

 

 
➢ Somatório de atestados (Se houver exigência de quantitativo mínimo) – ESCOLHER UMA 

OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(X ) 1) SIM, para todos os itens. 
 
(  ) 2) SIM, para parte dos itens.  
 

o Especificar:  
Para os ITENS 01 e 03, será permitida a comprovação (atestados de fornecimento de bem) 
de forma concomitante de fornecimento de computadores e notebook, sendo permito o 
somatório dos quantitativos. 

 
o Justificar vedações:  

 
(  ) 3) NÃO para todos os itens e/ou parcelas de serviços. 

  
o Justificar:  

 

(  ) 

 
B) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO PROFISSIONAL COMPETENTE OU 
CERTIDÃO/ALVARÁ DE ÓRGÃO ESPECÍFICO 

 
➢ NOME DO DOCUMENTO:  

o ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A):  

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  

o NORMA APLICÁVEL (SE HOUVER):  
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(  ) 

 
C) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.  
 
Ficará franqueada às licitantes a faculdade de visitar/vistoriar o local onde será 
entregue/executado o objeto. Para tanto, a visita/vistoria deverá ser: 

 
➢ Agendada?       (  ) NÃO      (  ) SIM 

➢ Local da vistoria/visita 

➢ Unidade responsável por acompanhar:  

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

➢ Data-limite para realização:  _______ dias úteis à data de abertura da sessão pública 

 

(  ) 
D) OUTRO(S). Especificar:  
 

 

 
2.8 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 
 ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS * 

(Marcar com X): 
 
 

(X)    A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(  ) 

 
B) DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a 
_____ % do valor da licitação (limite legal: 10%); 
 
➢ Justificar opção “B” (Em caso positivo):  

(  ) 

 
C) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, 
COM INDICAÇÃO DE ÍNDICES 
 

➢ Justificar opção “C – EXIGÊNCIA DE BALANÇO” (Em caso positivo):  
➢ Escolher quantos índices forem cabíveis: 

 
(   ) 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser:       
 
         (   )  Maior que 01 (um)                  (   )  Outro. Indicar:  
 
(   ) 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: 
 
         (   ) Maior que 01 (um)    (   ) Outro. Indicar:  
 
(   ) 3. Grau de Endividamento (GE), que deverá ser: 
 
         (   ) Menor ou igual a 01 (um)      (   ) Outro. Indicar:  
 
(   )  4. Outro. Indicar:  
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2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

 
 ESCOLHER UMA OPÇÃO 

 (Marcar com X): 
 

(  ) 

 
A) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)      

 
Prazo:  dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(X ) 

 
B) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO                                                   

 
Prazo: 05 dias        ( X ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(  ) 

 
C) HAVERÁ CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) E DE CONTRATO                                                  

 
C.1) ARP:  Prazo: _______ dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 
 
C.2) CONTRATO:  Prazo: _______ dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(  ) 
D) CONTRATAÇÃO SERÁ FORMALIZADA SOMENTE COM EMISSÃO DE EMPENHO (SEM ARP OU 
CONTRATO) 

 
 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias       ( X ) Úteis             (  ) Corridos 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por 
quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), 
aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega 
for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

• O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  

ITEM 01 E 03 

 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 

acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

➢ Prazo para entrega da matriz de replicação de imagem: 30 dias, contados da data da entrega 

da nota de empenho; 

 

Prazo para realização dos serviços de replicação: 
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3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese 

de uso de software/máquina virtual; 

2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 

de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da 
autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 
ITEM 02 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de 

Empenho, acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento 

contratual. 
 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com 
X):   

(  ) A) NÃO     

(X ) 
B) SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato 
superveniente, aceito pela Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro 
Administrativo da Bahia – CAB CEP 41.745-004, Salvador/BA 
 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 
➢ Entrega deve ser agendada - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):   

(  ) A) NÃO                    (X  ) B) SIM 

➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  

➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  

➢ Condições especiais:  

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):   

(x ) A) BENS ENTREGUES MONTADOS 

(  ) B) BENS ENTREGUES DESMONTADOS 

(  ) 

 
C) BENS ENTREGUES DESMONTADOS, MAS COM MONTAGEM A CARGO DO FORNECEDOR. 

Condições: 

➢ PRAZO PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

         (  ) A) ______ horas contadas a partir da solicitação pelo MPBA:    
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3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (  ) B) ______ dias contados a partir da solicitação pelo MPBA:   

    (  ) C) Mediante agendamento:  

o Unidade responsável:  

o Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

o Dias para realização da montagem:  

o Horários para entrega:  

➢ LOCAL PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 (  ) A) Sede específica do MPBA em Salvador:  

 (  ) B) Qualquer sede do MPBA na cidade Salvador ou respectiva Região Metropolitana, 

conforme requerido na AFM. 

 (  ) C) Outra. Indicar:  

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

(  ) 

 
B) BENS ENTREGUES COM INSTALAÇÃO A CARGO DO FORNECEDOR. Condições: 

➢ PRAZO PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

         (  ) A) ______ horas contadas a partir da solicitação pelo MPBA:    

         (  ) B) ______ dias contados a partir da solicitação pelo MPBA:   

    (  ) C) Mediante agendamento:  

o Unidade responsável:  

o Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

o Dias para realização da instalação:  

o Horários para entrega:  

➢ LOCAL PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Sede específica do MPBA em Salvador:  

(  ) B) Qualquer sede do MPBA na cidade Salvador ou respectiva Região Metropolitana, 

conforme requerido na AFM. 

(  ) C) Outra. Indicar:  

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de 
modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento;  
  
Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa;  
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3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  

 

SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 

 

1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente 

de trabalho do CONTRATANTE;  

2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante 

ou pela CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  

3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do 

CONTRATANTE, idêntico ao que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da 

imagem, o equipamento será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem 

nos demais equipamentos;  

4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao 

quantitativo total dos equipamentos a serem entregues.  

Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese 

de uso de software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 

de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou 

seja, período compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e 

a devolução do mesmo pelo CONTRATANTE; 

6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do 

equipamento matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 

7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas 

nos microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual 

admitido de erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 

 

 
 
 

 
3.2 PRAZO DE 

VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

 

(  ) A) SEM EXIGÊNCIA DE VALIDADE OU GARANTIA 

( ) 

 
B) PRAZO DE VALIDADE:  

 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto não poderá ter ultrapassado ____ 
(______) do seu total, tomando-se como referência a data de fabricação do lote impressa na 
embalagem. 
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ESCOLHER UMA 
OPÇÃO * 

(Marcar com X): 
 
 

(x ) 

 
C) GARANTIA - Regras:  

 
➢ Executor da garantia - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

   (  ) A) CONTRATADA (Regra geral)    

   (x ) B) FABRICANTE (Exceção) 

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede 

credenciada, pela capacidade de fornecimento de peças de reposição compatíveis 

com os equipamentos licitados, durante todo o período de 60 (sessenta) meses em 

razão da previsão do uso dos equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil 

pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do Ministério 

Público, que prevê substituição do parque computacional somente após o período 

de cinco anos.  

 
➢ Duração - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) 01 ANO 

(  ) B) 90 DIAS (GARANTIA LEGAL) 

(x ) C) OUTRO. Especificar: 60 meses 

o Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) 

meses em razão da previsão do uso dos equipamentos por esse período, por 

se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em respeito 

planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do 

parque computacional somente após o período de cinco anos.  

➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA - 

ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) ______ HORAS    (  ) Úteis             (  ) Corridas 

(x ) B) 02 DIAS        ( x ) Úteis             (  ) Corridos 

➢ Necessidade de assistência técnica - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) SIM 

(  ) B) NÃO       

➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima) - ESCOLHER UMA 

OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador 

(  ) B) Assistência sediada em local a critério do fornecedor (regra geral) 
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( x ) C) On site, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (exceção). 

Regras: 

A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para 

todo o equipamento, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante 

ou rede credenciada, contados a partir do recebimento definitivo do objeto; 

O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação 

do (s) equipamento(s) em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 

2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado; 

O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças 

e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser 

informado o número), para suporte técnico e abertura de chamados.  

A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na 

modalidade 8x5 (oito horas por dia e cinco dias na semana);  

 

(  ) D) Outra. Especificar: 
 
➢ Demais regramentos: 

 
1- A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os 

sistemas operacionais suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser 

facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto 

conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.  

5- A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas 

peças/componentes, mão de obra de assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo 

com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram os bens, observados os 

prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 

6- Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, 

imediatamente, equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou 

superiores ao item avariado ou com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do 

chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura; 

7- Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno 

funcionamento do bem, deverá ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem 

custo adicional para este), com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado 

ou com defeito; 

8 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão 

ser originais do fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não 

podendo ser recondicionados; 

9- A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento 

se encontrar instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros 

meios de entrega; 

10- A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade 

do fornecimento de substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

11- O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que 

necessitarem de reparo/manutenção ou troca de peças será: 
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➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro 
Administrativo da Bahia – CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 

➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 

➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 

➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

12- Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá 

ficar em posse do CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de 

informações, devendo constar em contrato de garantia a referida norma. 

13- Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), 

preferencialmente  em formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos 

chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no período estipulado na solicitação,  

contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das 

ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, 

nome do solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema 

identificado, ação corretiva realizada e data de fechamento do chamado com equipamento 

prontamente restabelecido. 

14- Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento 

(modelo e número de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a descrição clara dos 

problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras 

informações que se façam necessárias. 

15- Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de 

rede, fonte de alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica 

obrigada a efetuar a substituição do respectivo dispositivo em todos os equipamentos 

entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, contados da data de 

comunicação  

16- A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 

17- As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida 

pelo fabricante dos bens; 

  

 
3.3 CONDIÇÕES E 

RESPONSÁVEIS PELO 
RECEBIMENTO * 

 
 
 

 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias     ( ) Úteis             ( x ) Corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias       ( ) Úteis             ( x ) Corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S) - ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 
(  )    A) NÃO SE APLICA 
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(X )  B) PRAZO:    (  ) ______ HORAS      (  ) Úteis             (  ) Corridas 

                        ( X ) 15  DIAS          (  ) Úteis             ( x ) Corridos 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as 
especificações contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de 
preços, bem com as quantidades determinadas na Autorização de Fornecimento de Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) 
apresentada por transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento 
provisório/definitivo; 
 
3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos relativos 
ao tema, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade 
do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no 
processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do 
Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
 

 
3.4 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
SUBCONTRATAÇÃO  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO  
(Marcar com X): 

 

(  ) A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO 

(x ) 

B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  
➢ Serviço de garantia; 
➢ Replicação de Imagem; 

 
➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  

 

Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, 
representante credenciado para a revenda. Será permitida a subcontratação dos 
serviços de garantia (on site) e replicação de imagens, executados exclusivamente pelo 
fabricante ou rede credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 
 

 

3.5 CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X ) 
A) CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM 
PARCELA ÚNICA 

(  ) 
B) PAGAMENTO PARCELADO:  

 
➢ Quantidade de parcelas:  
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➢ Definição dos montantes das parcelas (Por quantidades ou percentuais, normalmente conforme 

regra de entrega): 

(  ) C) OUTRO. Indicar:  

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

( ) A) NÃO SE APLICA 

( x ) 

B) CONDIÇÕES ESPECIAIS. Especificar:   

 
• A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 

número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que 
formaliza a execução da despesa. 

 

 
3.6 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
REAJUSTAMENTO, 

COM INDICAÇÃO DE 
ÍNDICE OFICIAL  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO * 
(Marcar com X): 

 
 

( x ) A) PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

( ) 

 
B) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO. Regras: 

 
➢ Índice oficial para o cálculo da variação de preços - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

   
 (  ) A) INPC/IBGE  

 (  ) B) OUTRO. Indicar:  
 

➢ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento 
formal pelo Fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
apresentação da proposta; 
 

➢ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, 
sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a 
data de aniversário. 
 

➢ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados 
após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta; 

 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS  
 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

(  ) 

B) VIGÊNCIA DA ARP:         
 
➢ Prazo de vigência da ARP: ______ meses (Limitado a 12 meses) 

 
➢ Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência:   (  ) NÃO      (  ) SIM   (Limitado ao total de 

vigência da ARP de 12 meses) 
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3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(   ) 

A) CONTRATAÇÕES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 
 
➢ ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):     

 
(  )  Opção 1:   ______ meses , contados do recebimento do empenho pelo fornecedor 
 

(  )  Opção 2:   ______ dias, contados do recebimento do empenho pelo fornecedor  
 

(X ) 

 
B) CONTRATAÇÕES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 

 
➢ ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):       

    
     (X ) Opção 1:  12 meses, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):            

    (  )  A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

       (X )  B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
     (  ) Opção 2: ______ dias, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):            

    (  )  A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

       (  )  B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
➢ Justificar vigência superior a 12 (doze) meses (se for o caso):  

 

 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):               
 

(X ) A) NÃO      

(  ) B) SIM.   Justificativa:  

 

3.8 OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 

3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas 
constantes no instrumento convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos 
turnos e horários de expediente do MPBA, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que 
parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou peças;   

 3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no 

decurso do uso normal do produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   

 3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada 
embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   

 3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, 
ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que 
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não impeçam os compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais 

restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    

 3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de 

licitação;   

  

3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação;   

 3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 
específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização 
deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes 
de inadimplemento(s) de tributos pela empresa contratada;  

3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo 
descrição dos bens e serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor 
total;   

3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 
independentemente da natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em 
consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida 
paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   

3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto 
contratado ou das eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e 
por escrito, do MPBA;    

3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou 
determinações de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não 
estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em 
conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 

originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    

3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência 
da contratação, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à 

execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  

3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento da execução da contratação;    

3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão 

de obra necessária à execução completa e eficiente da contratação;    

3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  

3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 
a CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 

Anexo TR - TERMO DE REFERÊNCIA - V5 (0210962)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 24



  

   
 

TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual 

seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  

 

 
3.9 OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS   

 3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as 
informações necessárias para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto 

contratado;   

 3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições 
previstos neste documento;   

 3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às 
instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma que se façam necessários para a execução 
contratual;   

 3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da 
contratação, notificando a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;    

3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, 
quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e 
demais condições previstas em edital e seus anexos. 

 

 
3.10 INDICAÇÃO 

SOBRE A 
NECESSIDADE DE 

GARANTIA 
CONTRATUAL, COM 

PERCENTUAL  
 

 ESCOLHER UMA 
OPÇÃO 

 (Marcar com X): 
 

(  ) A) NÃO SE APLICA (CONTRATAÇÕES SEM FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO) 

(  ) B) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL 

(X ) 

C) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: 
 

➢ Percentual exigido:      
(X )  5% (cinco por cento)      OU     (  ) Outro. Indicar:  ______ % (_________ por cento) 
 

➢ Prazo para apresentação:   05 dias após assinatura do contrato.      
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ANEXO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 

AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS 
SUGERIDAS) 

CÓDIGO 
CATMA

T 

UNIDADE 
DE 

FORNECIM
ENTO 

QUANTID
ADE  

UNIDADE 
SOLICITANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO POR 

ITEM 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

 
(Ampla Concorrência) Mini-
Desktop, com processador tipo 
x86, com no mínimo 04 (quatro) 
núcleos e 8 threads, com suporte a 
32bits e 64bits; 16GB de memória 
DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no 
mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em 
português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;   

 

471901 UN 14 CAAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 7.107,94 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 99.511,16 

 
 

(Ampla 
Concorrência) 

2 

  
(Exclusivo ME/EPP) Monitor 
LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; 
Resolução mínima de 1920 x 
1080; Número de cores mínimo 
de 16,7 milhões e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;    

460039 
 

UN  
  

28 CAAU  

 
 
 
 
 

R$ 916,79 

 
 
 
 
 

R$ 25.670,12  
 

 

(Exclusivo ME/EPP) 

 

3 

 
(Exclusivo ME/EPP) Mini-
Desktop, com processador tipo 
x86, com no mínimo 04 (quatro) 
núcleos e 8 threads, com suporte a 
32bits e 64bits; 16GB de memória 
DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no 
mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em 
português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;    

471901  
UN  

4 CAAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

R$ 7.107,94 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 28.431,76 
 

(Exclusivo ME/EPP) 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 
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Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”.  
Informamos que prevalecerá o constante em nossa Especificação Técnica Detalhada. 
O item 2 é 100% aderentes ao CATMAT 
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2. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS:  

 

Justificamos os quantitativos desta solicitação de abertura de processo de licitatório, levando em consideração o 
plano estratégico de ampliação do parque tecnológico do MP e os quantitativos especificados e já aprovados, que 
constam nas Emendas Parlamentares dos Escritórios Regionais de Euclides da Cunha e Itapetinga. Sendo eles:  
 
Euclides da Cunha:  Convênio: 840966/2016 

• 13 (treze) Desktop´s  
• 20 (vinte) Monitores  

Itapetinga:  Convênio: 840955/2016 
• 5 (cinco) Desktop´s  
• 8 (oito) Monitores  
 
 

   

 

 

 

3. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

ITEM INDICAÇÃO RESUMIDA DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 

PREVISÃO -   
ANO CORRENTE 

2021 

PREVISÃO - ANOS 
SUBSEQUENTES 

ANO 2022 ANO 2023 

1 MINI DESKTOP (AMPLA CONCORRÊNCIA) 

 
14 14 0 0 

2 
 

MONITOR  
(AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
28 28 0  0  

3 MINI DESKTOP (EXCLUSIVO ME/EPP)  
 
4 4 0 0 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 

ITEM 01 E 03 

MINI DESKTOP COM MONITOR  
 

I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 

 

ITEM/LOTE    

   

1.PROCESSADOR  

ITEM 01 e ITEM 

03  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) 

núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

ITEM 01 e ITEM 

03 

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a 

base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

ITEM 01 e ITEM 

03  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento 

mínimo de 2666 MhZ que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes;  

 ITEM 01 e ITEM 

03  

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou 

superior, e no mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou 

adaptadores de qualquer tipo;   

 ITEM 01 e ITEM 

03 

 

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de 

inicialização (Boot) 

 ITEM 01 e ITEM 

03  

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e 

saída, não será aceito uso de adaptadores;  

 ITEM 01 e ITEM 

03  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível 

selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de 

inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

 ITEM 01 e ITEM 

03 

2.5 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou 

solução em slot; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory)    

 ITEM 01 e ITEM 

03  

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia dual channel 

com dois pentes de 8GB;  

 ITEM 01 e ITEM 

03  
3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

ITEM 01 e ITEM 

03  
4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

ITEM 01 e ITEM 

03  
4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

ITEM 01 e ITEM 

03  
4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do 

equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, 

confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, de forma que o 

ajuste de altura não seja impedido.  
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ITEM 01 e ITEM 

03  
4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio   

ITEM 01 e ITEM 

03  

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser 

automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e 

diferentes;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a 

reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer 

adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões   

ITEM 01 e ITEM 

03  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e 

outra HDMI e/ou Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, 

desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento ofertado;  

7.Placa de Rede   

ITEM 01 e ITEM 

03  
7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

ITEM 01 e ITEM 

03   
7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores 

externos por USB; 

ITEM 01 e ITEM 

03  
7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board   

ITEM 01 e ITEM 

03  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à 

resolução 1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor   

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 

milhões;  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal 

de no mínimo 30 à 80 kHz;  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.4 01 (um) conector HDMI;  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do 

monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / 

Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle 

de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, 

posição (H/V);    

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um 

encaixe/slot específico na parte traseira do monitor  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática; 

10. Apontador (mouse)  

ITEM 01 e ITEM 

03  
10.1. Com fio;  
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ITEM 01 e ITEM 

03  
10.2 Tecnologia ótica,  

ITEM 01 e ITEM 

03  
10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

ITEM 01 e ITEM 

03  
10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

ITEM 01 e ITEM 

03  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-

pad adequado para uso de mouse ótico.  

11.Teclado   

ITEM 01 e ITEM 

03  
11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

ITEM 01 e ITEM 

03  
11.2 com fio, na cor preta,  

ITEM 01 e ITEM 

03  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto 

do equipamento proposto.   

12.Software Incluso   

ITEM 01 e ITEM 

03 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada 

no BIOS para ativação automática; 

ITEM 01 e ITEM 

03  

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional 

suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento   

ITEM 01 e ITEM 

03 
13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

ITEM 01 e ITEM 

03  
13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

ITEM 01 e ITEM 

03 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados 

(PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 

(RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação 

emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 

intermédio da certificação Epeat. 

 
 
 

II. CERTIFICAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS 

EQUIPAMENTOS: 

(ITEM 01 E 03) 

 

1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa, ou mídia (CD/DVD), ou, ainda, indicação 

do sítio do fabricante para download. 

 
 

III -SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 

 

1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 

CONTRATANTE;  

2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 

CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
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3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao 

que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 

CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos;  

4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo total dos 

equipamentos a serem entregues.  

Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 

software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de 

amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 

compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 

CONTRATANTE; 

6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento 

matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 

7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 

microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros 

nas imagens será de 0 % (zero por cento); 

 

ITEM 02 - MONITOR 

 

I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 

  

Item 02  MONITOR  

   1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

   2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

   3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

   4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

   5 - 01 (um) conector HDMI; 

   6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

   
7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não 

sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

   8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

   9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

   10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

   
11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 

imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 

Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

   12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 

 

12 - equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração 

acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de 

avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, 

sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
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OBJETO: 
1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

ITEM DESCRIÇÃO 
Unidade de 
forneciment

o 
Quantidade 

1 - Conselho 
Federal de 
medicina 
(pregão 

17/2021 - 
UASG 

929158)  

2 - 
Universidad
e Federal da 

Bahia 
(pregão 
31/2020 

UASG 
153038)  

3 - 
Comando 

da Marinha 
do Brasil 
(pregão 
25/2019 

UASG 
751212) 

4-
Universida
de Federal 
de Minas 

Gerais 
(pregão03/
2020 UASG 

153254) 

5 - 
Tribunal 
Regional 

Eleitoral _ 
SP (pregão 

09/2021 
UASG 

70018) 

Valor 
unitário 
Máximo 

Referencial 

Valor Total 
Máximo 

Referencial    

R$ R$ R$ R$  R$ R$ 

01 

(Ampla Concorrência) Mini-Desktop, com processador tipo 
x86, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 2666; um 
disco SSD 256GB; monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 10/100/1000, 
Wi-Fi compatível no mínimo com os padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em português 
e 60 meses de garantia (on site) de fábrica.;  

UN 14 
R$ 6.850,00 R$ 7.254,83 R$ 7.219,00   

R$ 7.107,94 R$ 99.511,16 

02 

(Exclusivo ME/EPP) Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução mínima de 1920 x 
1080; Número de cores mínimo de 16,7 milhões e 60 meses de 
garantia (on site) de fábrica. 

UN 28 
R$ 955,37   

 

R$ 807,00 

 

R$ 988,00  
R$ 916,79 R$ 25.670,12 

03 

(Exclusivo ME/EPP) Mini-Desktop, com processador tipo 
x86, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 2666; um 
disco SSD 256GB; monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 10/100/1000, 
Wi-Fi compatível no mínimo com os padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em português 
e 60 meses de garantia (on site) de fábrica.; 

UN 04 

 

R$ 6.850,00 

 

R$ 7.254,83 

 

R$ 7.219,00 

 

  
 

R$ 7.107,94 

 

R$ 28.431,76 

    
     

 R$153.613,04 
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FONTE PARA A ESTIMATIVA DE PREÇOS: Tabela produzida com base em Editais de Licitações Federais.  
  
1- Pregão para Aquisição Imediata;  

2- Com base na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, 07/07/2021, nos seus artigos 3, 6 e 8, realizamos nossa pesquisa de preço, utilizando 
somente editais de licitações federais, trazendo para esta tabela o valor final do objeto licitado, utilizando a média como metodologia de cálculo.  
3- Pela grande limitação de licitações Federais neste período de pandemia, que possuíssem Objetos licitados com compatibilidade de 100% 
às características dos itens desta licitação, se faz necessário esclarecer que apesar de poucas diferenças nas especificações, os preços 
finais demonstram a compatibilização dos itens.   
4- O item 01 e 03 pretendidos nesta licitação possui como características mínimas principais: processador com pontuação de 10.000 na avaliação 
da cpubachmarck, 16GB de memória Ram, SSD 256GB, garantia de 60 meses (on site) e Sistema Operacional Windows 10.  
5- Diferenças encontradas:  

1. Cotação 1 e 3, possuem como característica divergente a garantia de 36 meses;  
2. Cotação 2 possui como característica divergente, não possuir sistema operacional Windows 10;  
3. Cotação 3 possui como segunda característica divergente, com pontuação de 13.600 na avaliação da cpubachmarck;  

Apesar das diferenças observadas em relação a garantia, falta de sistema operacional e pontuação superior de processador, verifica-se que 
pela própria pesquisa de preço, tais diferenças não impactam decisivamente sobre os preços finais dos itens cotados, os quais demonstram 
compatibilidade entre si, sendo a diferença menor que 10%.  
6- Editais contendo a descrição dos itens cotados e suas respectivas atas de registro de preços, com os valores finais de suas licitações seguem em 
anexo.  
7- 
    
Salvador, 08 de setembro de 2021.  
  
Auyri Fernandes Tashiro  
Odilon Barros dos Santos   
Coordenação de Atendimento e Apoio ao Usuário Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  
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LICITAÇÃO POR ITENS 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

OBJETO DA LICITAÇÃO:  

 

1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  

2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 

 
  

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

MÁXIMO 
 (R$) 

LICITAÇÃO POR ITENS 

1 

(Ampla Concorrência) Mini-Desktop, com 

processador tipo x86, com no mínimo 04 (quatro) 

núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 

256GB; monitor LED de no mínimo 23 

polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 

10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com os 

padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em português e 60 meses de 

garantia on site de fábrica.; 

UN 14    

2 

(Exclusivo ME/EPP) Monitor LED de no mínimo 

23 polegadas, widescreen; Resolução mínima de 

1920 x 1080; Número de cores mínimo de 16,7 

milhões e 60 meses de garantia on site de fábrica.;  

 

UN 28    

3 

(Exclusivo ME/EPP) Mini-Desktop, com 

processador tipo x86, com no mínimo 04 (quatro) 
núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits; 

16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 

256GB; monitor LED de no mínimo 23 

polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 

10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 

Professional 64 bits, em português e 60 meses de 

garantia on site de fábrica.;   

 

UN 04    

VALOR TOTAL   
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1 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO SRP – ELETRÔNICO 017/2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA por meio do Setor de Compras, 

Contratos e Licitações (SECOL|COLIC) e da Pregoeira e equipe de 

apoio, designada pela Portaria 114/2020, realizará licitação, para 

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL 

POR ITEM a ser realizada no dia 23/04/2021 às 10h30, em sessão 

pública, por meio do Sistema Eletrônico de Administração de Compras, 

através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, de conformidade 

com as disposições do Art. 3º da Lei nº 8.666/1993; da Lei 12.349/2010; 

da Lei 13.709/2018; do Decreto nº 7.746/2012, alterado pelo Decreto nº 

9.178/2017; da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 

10.024/2019, 3.555/2000, e 7.892/2013, 9.507/18, 7.746/12, IN 

SEGES/MP nº 05 e 03/18, IN SLTI/MP nº 01/10, Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições 

estabelecidas a seguir: 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO sob 
demanda NOTEBOOKS, MINI DESKTOP E MONITORES, com garantia de 

36 (trinta e seis) meses. 

 

1.2. A solicitação será de acordo com as demandas solicitadas pelo CFM. 
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1.3. O Contratante não se obriga a solicitar a prestação de serviço de uma só vez, 

podendo solicitar em quantidades e em percentuais menores, conforme necessidade 

demandada; 

 

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

 

2 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

2.1 DIA: 23 de abril de 2021 

HORÁRIO: 10h30 (horário de Brasília/DF) 

Local/End. Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925158 

 

2.2 O edital poderá também ser obtido por meio do endereço eletrônico 

http://www.portalmedico.org.br, após o preenchimento do cadastro especificado na 

página. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação 

pelo e-mail colic@portalmedico.org.br, por correspondência endereçada ao Sr. 

Pregoeiro para o endereço – SGAS 915, Lote 72, Asa Sul, Brasília–DF / CEP 70390-

150, ou pelos telefones (61) 3445-5954. 

 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e 

perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia (SEGES), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão 

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

 

3.1.2 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CFM responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico, os interessados que atenderem a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus 

anexos.  

 

3.3 Não poderão participar: 

 

3.3.1 Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 

seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública. 

 

3.3.2 Empresas prestadoras que tenham como sócios, gerentes ou diretores, 

membro ou servidor em exercício no CFM, ocupante de cargo de direção, ou, 

ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, em 

linha reta, colateral ou por afinidade, bem como empregados a serem 

utilizados no fornecimento que sejam parentes até o terceiro grau dos 

respectivos membros ou servidores do CFM. 

 
3.3.3 Interessados que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

 
3.3.4 Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente. 

 
3.3.5 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

 
3.3.6 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 
3.3.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

 
3.3.8 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
3.3.9 Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 
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4 – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

4.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua 

proposta exclusivamente por meio eletrônico através do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a 

data da abertura. 

 

4.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes 

condições (esse subitem tem como referência à elaboração da proposta final, que 

será enviada com a convocação prévia do pregoeiro e após a fase de lances): 

 

a. Redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações 

alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

b. Indicar endereço, e-mail e telefone de contato, bem como fazer menção ao 

número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública; 

 

c. Informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao 

indicado no preâmbulo deste Edital; 

 

d. ATENÇÃO: Consignar o MENOR VALOR GLOBAL POR ITEM, 

observando a PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo 

II do Edital, ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e 

outro, a Pregoeira adotará os unitários para fins de apuração do real valor da 

proposta; 

 

e. Incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais 

como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, taxas e outras despesas 

incidentes ou necessárias à perfeita execução, na forma prevista neste Edital. 

 

4.3 – No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo 

próprio do sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação 

estabelecidos no Capítulo XI deste edital; 

 

4.3.1 – A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema 

apenas os documentos de habilitação que constem do SICAF.  
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4.3.2 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante 

mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do 

Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.  

 

4.4 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto 

diverso daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens 

ou qualquer item. 

 

4.5 – A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do edital. 

 

4.6 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada 

com a Pregoeira, deverá ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no prazo estipulado após a convocação. 

 

 

4.7 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, 

prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta 

apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser 

reduzidos quando da fase de lances do certame. 

 

4.8 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 

4.8 - O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 

inabilitação, que não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

4.9 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

4.10 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação 

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

 

4.11 - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 
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4.12 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

4.13 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

 

5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes 

ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

5.2.1 Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema 

eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e 

exclusivamente, pelo e-mail colic@portalmedico.org.br, sob pena de preclusão 

da oportunidade de alegação da matéria, devendo a Pregoeira registrar o fato 

no chat e relatar o teor das comunicações. 

 

5.3 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 

5.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

 

5.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

5.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no 

chat, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a 

reabertura da sessão. 
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6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

 

6.2 - Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 

lances. 

 

 

7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o 

modo de disputa “aberto e fechado”. 

 

7.1.1 - Aberto e fechado - Os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento 

adotado no edital. 

 

7.2 - No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão 

pública terá duração de quinze minutos. 

 

7.3 - Encerrado o prazo previsto no item 7.2, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 

7.4 - Encerrado o prazo de que trata o item 7.3, o sistema abrirá a oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 

dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.5 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 7.4, 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, 

que será sigiloso até o encerramento do prazo. 
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7.6 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.3 e 7.4, o sistema ordenará os 

lances em ordem crescente de vantajosidade. 

 

7.7 - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos 7.3 e 7.4, 

haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após 

esta etapa, o disposto no item 7.6. 

 

7.8 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de 

apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 

disposto no item 7.7. 

 

7.9 – ATENÇÃO: Os lances deverão ser formulados pelo MENOR VALOR 
GLOBAL POR ITEM  
 

7.10 - Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a 

proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

7.11 - Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado no sistema. 

 

7.12 - Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 

desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 

da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

 

7.13 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto 

nº 10.024/2019, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

 

7.13.1 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será 

sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

7.14 - Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do 

ofertante. 
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7.15 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

 

7.14 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

 

7.16 - Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

7.17 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

7.18 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.  

 

 

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 – Os recursos orçamentários para fazer face às despesas, decorrentes desta 

licitação, encontram-se consignados no Orçamento do CFM para o exercício de 

2021, e correrão às expensas do Programa de Trabalho: Contratação de empresa 

especializada em eventos e Rubrica Orçamentária: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 – 

Equipamentos de Informática. 

 

 

9 - DA NEGOCIAÇÃO 

 

9.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o 

valor estimado para a contratação. 

 

9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 

Decreto nº 10.024/2019.  

 

10.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o 

auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante 

em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 

 

10.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo 

licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da 

solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance 

vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance 

vencedor. 

 

10.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de 

Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.  

 

10.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 

do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

 

10.5.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

 

10.5.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

 

10.5.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência; 

 

10.5.4 Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018 - TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo 

exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

 

10.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui 

ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, 

será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 

que: 
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10.5.4.1.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da 

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

10.5.4.1.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que 

sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter 

normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

 

10.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das 

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a 

empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

10.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta 

não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a 

sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir 

a legalidade e exequibilidade da proposta. 

 

10.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 
10.8.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a 

sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 
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10.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

10.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

 

10.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

 
10.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

 

10.11 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 

Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 

relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na 

contratação; 

 
10.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

 
10.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas; 

 

10.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 

Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

 

10.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações 

do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço 

ou da área especializada no objeto. 

 

10.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

 

10.15 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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10.16 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 

passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

10.17 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital 

 

11 - DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 - O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de 

habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso 

do edital. 

 

11.2 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO PELO LICITANTE 

 

11.2.1 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

 

11.2.1.1 A etapa de que trata o item 11.2.1 será encerrada com a 

abertura da sessão pública. 

 

 11.2.1.1.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de 

habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o 

Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 

ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

 

 a) SICAF;   

 b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

 c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
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Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

 d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas 

da União - TCU;  

 

11.1.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá 

haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” 

acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 

11.2.1.2  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação 

do(s) licitante(s) será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

11.2.1.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do 

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento 

das propostas; 

 

11.2.1.2.2  É dever do licitante atualizar previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data 

da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

11.2.1.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a 

inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

 

11.2.1.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 

habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no item 11.2.1, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 
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11.2.1.4 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o 

cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta 

com as exigências do edital. 

 

11.2.1.5 A falsidade da declaração de que trata o item 11.2.1.4 sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

11.2.1.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

 

11.2.1.7 Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que 

ocorrerá somente após os procedimentos formais. 

 

11.2.1.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do 

licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 

pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

11.2.1.9 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, 

serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio 

de lances. 

 

11.3. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

 

 11.3.1 - Prova de regularidade junto ao INSS; 

 

 11.3.2 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, junto à Caixa Econômica Federal; 

 

 11.3.3 - Prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

 11.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 

 

 11.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal. 
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 11.3.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943.  

 

 11.3.7 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante 

do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015 e suas 

alterações posteriores  

 

11.3.7.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

 11.3.8 - Sempre que julgar necessário, o pregoeiro poderá solicitar a 

apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo 

aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

comprovantes exigidos no presente Edital. 

 

11.3.9 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar 

em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

11.3.10 - Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor 

atenda a este edital.        

 

11.4 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso 

consistirá em:  

 

I - Cédula de identidade;  

II - Registro comercial, no caso de empresa individual;  

III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  
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V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

11.5 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante 

apresentação do seguinte documento: 

 

11.5.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

 

11.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

11.5.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 

11.5.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

 

11.5.2.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das 

seguintes fórmulas:  

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  

11.5.2.4 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 
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10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 

pertinente.  

 

11.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, consistirá em:  

 

11.6.1 Atestado de Capacidade Técnica: 

 

• Comprovação e a aptidão do desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

especificada no Termo de Referência, inclusive comprovando a 

prestação dos serviços de garantia técnica para 100 (cem) 

equipamentos (por item) através da apresentação de atestado(s) 

que comprove(m) que a licitante tenha executado ou esteja 

executando fornecimentos de características técnicas e 

operacionais similares àquelas ora especificadas.  

 

o Os atestados devem comprovar que a empresa executou 

e que atendam às características técnicas, de porte e que 

façam explícita referência às parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo. 

 

• Esse(s) atestado(s) deverá(ao) ser emitidos por órgãos ou 

entidades da administração pública direta ou indireta em nível 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, no Brasil ou 

no exterior, ou ainda por empresas privadas. Estes atestados 

deverão ser relativos a: 

 

o O(s) atestado(s) deverá(ao) mostrar, clara e 

inequivocamente, o atendimento aos requisitos ora 

estabelecidos e, adicionalmente, deverá(ão) incluir 

obrigatoriamente: 

 

✓ Identificação da instituição responsável pela emissão, 

com nome e endereço completo. 

✓ Discriminação e quantitativo dos itens integrantes do 

escopo de fornecimento correspondente. 

✓ Data de contratação e de conclusão e aceitação dos 

serviços. 

✓ Grau de satisfação da instituição com relação ao 

fornecimento. 
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o Somente serão aceitos atestados expedidos após a 

conclusão do contrato, ou se decorrido, pelo menos, 

um ano do início de sua execução, exceto ser firmado 

para ser executado em prazo inferior, conforme item 

10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017; 

 

o O(s) atestado(s) poderá(ao) ser emitido(s) por uma ou 

mais entidades de direito público ou privado, e só serão 

aceitos se emitidos em nome da proponente. Não serão 

aceitos atestados de terceiros ou de empresas 

subfornecedoras mesmo que exclusivas. 

 

o Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no 

âmbito de sua atividade econômica principal ou 

secundária especificadas no contrato social vigente;  

 

o O licitante disponibilizará todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 

11.7 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

 

11.8 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

 

11.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

11.10 - No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão 

considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da empresa proponente. Serão considerados como pertencentes ao 
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mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou 

controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma 

pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa 

proponente. Os atestados deverão ser válidos e conter a descrição dos serviços 

solicitados, bem como informações sobre o número do contrato vinculado e sua 

vigência, data de início dos serviços prestados, nome, cargo, assinatura e telefone 

institucional para contato junto ao emitente. 

 

11.11 As comprovações exigidas correspondem às parcelas relevantes do serviço a 

ser contratado e busca assegurar que a licitante tenha efetiva capacidade de prestar 

o serviço à entidade. 

 

11.12 A critério da Administração, poderá ser necessário diligenciar a pessoa jurídica 

indicada no atestado de capacidade técnica, visando obter informações objetivas 

sobre o serviço prestado. 

 

11.13 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será 

declarada vencedora.  

 

 

12 - DO RECURSO 

 

12.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

 

12.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

12.2.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) 

Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

12.3 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de 

atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado 

ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-

mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

14.1.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14.1.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho 

Federal de Medicina. 

 

 

15 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

15.1 - A Ata decorrente do presente certame licitatório vigerá pelo período de até 12 

(doze) meses, contados da data da sua assinatura, na forma da legislação em vigor. 

 

 

16 – DAS SANÇÕES 

 

16.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 

assumido com o CFM, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as 

seguintes:  

 

16.1.1 Advertência. 

16.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

16.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com o CFM, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

16.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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16.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, 

implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, subtraído o que foi 

executado.    

 

16.3 - Não havendo mais interesse do CFM na execução parcial ou total do contrato, 

em razão do descumprimento pelo Fornecedor Registrado de qualquer das 

condições estabelecidas para a prestação dos serviços objeto deste certame, 

implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

16.4 - O descumprimento total ou parcial da obrigação, nos termos do item 16.3 

ensejará, além da multa do item 16.3, as sanções previstas nos subitens 16.1.1 a 

16.1.4 deste edital.  

 

16.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos 

pagamentos devidos pelo CFM ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas nesta cláusula. 

 

16.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CFM, às penalidades impostas 

poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

 

16.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida; ou no caso de não 

regularização por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte da 

documentação prevista neste edital, no prazo também previsto neste edital, 

acarretará em multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, sem prejuízo de outras cominações legais.   

 

16.8 – A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato, 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 fraude fiscal, garantido o direito à 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e do contrato e das demais cominações legais. 

 

16.9 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade 

de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
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17 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

17.1 Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá 

impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 

exclusivamente para o endereço eletrônico colic@portalmedico.org.br. 

 

17.2 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados à 

colic@portalmedico.org.br até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil 

anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

17.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação. 

 

17.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

17.5 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 

 

17.6 - A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

17.7 - Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

 

17.8 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

 

 

18 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PRAZOS  

 

18.1. O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de ordem 

bancária até o 10º (décimo) dia útil após a entrega do documento de cobrança a 

administração do Conselho Federal de Medicina e o atesto da nota fiscal pelo 

Executor do contrato; 
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18.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017, quando couber. 

 

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá NECESSARIAMENTE ser apresentada com 

os elementos essenciais do documento, tais como: 

 

18.3.1 Descrição do serviço conforme a lista de serviços anexo à Lei 

Complementar nº 116/2003; 

18.3.2 Prazo de validade; 

18.3.3 Data da emissão; 

18.3.4 Dados do contrato e do órgão contratante; 

18.3.5 Período de prestação dos serviços; 

18.3.6 Valor a pagar; e 

18.3.7 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

18.4. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade 

(certidão negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a 

Seguridade Social (INSS), inclusive relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho e de relatório de atividades prestadas pela 

contratada, com a descrição dos serviços e seus valores correspondentes.  

 

18.5. Caso a empresa vencedora goze de algum benefício fiscal, esta ficará 

responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo 

SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, 

conforme modelo constante da IN competente da Secretaria da Receita Federal.  

 

18.6. Após apresentada a referida comprovação, a empresa vencedora ficará 

responsável por comunicar ao CFM qualquer alteração posterior na situação 

declarada, a qualquer tempo, durante a execução do contrato.  

 

18.7. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, este ficará pendente até que a empresa vencedora 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 

qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
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18.8. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada 

a prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de 

pagamento. 

 

18.9. Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado no item 17.1, pagará 

à empresa vencedora atualização financeira de acordo com a variação do 

IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.  

 

18.10. Não caberá pagamento de atualização financeira à empresa vencedora caso 

o pagamento não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta; 

 

18.11.  No caso de pendência de liquidação de obrigações pela empresa vencedora, 

em virtude de penalidades impostas, o CONTRATANTE poderá descontar de 

eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

18.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

 

 

19 – DO REAJUSTE 

 

19.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

 

 

20 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

20.1 Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será 

convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 

estabelecidos neste instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela administração. 

 

20.2 Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre 

outras, as seguintes condições: 

 

I - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do 

licitante mais bem classificado durante a fase competitiva 

 

II - Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 

vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
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referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

III - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 

Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a 

vigência da ata de registro de preços; e 

 

IV - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 

respeitada nas contratações. 

 

§ 1º O registro a que se refere o inciso II do item 20.2, tem por objetivo a 

formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

 

§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II, 

serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase competitiva. 

 

§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva 

a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese prevista no 

art. 13 do Decreto 7.892/2013, conforme consta na própria redação do art. 

11, §3º, deste Decreto.  

 

§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização 

da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a 

informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor do certame. 

 

20.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

20.4 A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

 

20.5 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 

prazo estabelecido neste edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 

estabelecidas. 
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20.6 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 

interessado por intermédio de instrumento contratual, autorização de compra ou 

outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

20.7 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

20.8 O Órgão Gerenciador convocará formalmente o fornecedor vencedor no prazo 

de 5 (cinco) dias, após a homologação do certame, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preço; 

 

20.9 No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não 

comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 

punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Órgão Gerenciador poderá 

registrar o licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, 

mantida a ordem de classificação; 

 

20.10 Firmada a Ata de Registro de Preços entre a licitante vencedora e Conselho 

Federal de Medicina, seus signatários passarão a denominar-se: Fornecedor 

Registrado e Órgão Gerenciador, respectivamente. 

 

20.11 Definem-se como Órgão Participante - Órgão ou entidade da administração 

pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e 

integra a ata de registro de preços e Órgão não Participante - órgão ou entidade da 

administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da 

licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de 

preços. 

 

20.12 O fornecimento será de acordo com as demandas solicitadas pelo Órgão 

Gerenciador; 

 

20.13 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 

será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 

alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 

assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

20.14  O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em 

participar de IRP será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de divulgação 

da IRP no Portal de Compras do Governo federal, portanto, fica condicionada à 

realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do 

registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a 

economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro 

de preços, conforme estabelecido em ato da Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia (SEGES). 

 

 § 1º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes.   

 

 § 2º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

 

§ 2º-A Na hipótese de compra nacional: 

 

I - As aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes; e 

 

II - O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo 
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do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

 § 3º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 

observado o prazo de vigência da ata.  

 

 § 4º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 

 § 5º. É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e 

comunicação por meio de adesão a ata de registro de preços que não seja: 

  

I - Gerenciada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

(SEGES); ou, 

 

II - Gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pela 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES).  

 

III – Estes dispostos não se aplicam às hipóteses em que a contratação de 

serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da 

informação e comunicação constante da mesma ata de registro de preços. 

 

§ 6º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a 

adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, 

distrital ou estadual. 

 

 § 7º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 

adesão à ata de registro de preços da Administração Pública Federal.  

 

20.15 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este capitulo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 
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20.16  A manifestação do órgão gerenciador fica condicionada à realização de 

estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, 

que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 

estabelecido em ato da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES). 

 

 

21 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES  

 

21.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador.  

 

21.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

21.3 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item anterior fica 

condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 

ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato da Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia (SEGES). 

 

21.4 O estudo de que trata o item anterior, após aprovação pelo órgão 

gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 

21.5 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

21.6 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 
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21.7 O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

 

21.8 Na hipótese de compra nacional: 

 

I - As aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes; e 

 

II - O instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo 

decorrente das adesões à ata de registro de preços não excederá, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

21.9 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 

prazo de vigência da ata. 

 

21.10 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

21.11 É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a 

ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou 

estadual. 

 

21.12 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 

adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. 

 

21.13 É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e 

comunicação por meio de adesão a ata de registro de preços que não seja:  
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I - Gerenciada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES); 

ou 

II - Gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pela 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES). 

 

21.14 O disposto no item 21.13 não se aplica às hipóteses em que a contratação de 

serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da informação e 

comunicação constante da mesma ata de registro de preços. 

 

 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora 

farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição; 

 

22.2 - É facultado ao CFM, quando o convocado não assinar, aceitar o contrato, no 

prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes vencedoras remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o 

Pregão; 

 

22.3 - É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo; 

 

22.3.1 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de 

complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 

abertura do certame, no sentido de aferir o substancial atendimento aos 

requisitos de proposta e de habilitação. 

 

22.4 - Fica assegurado ao CFM o direito de, no interesse da Administração, anular 

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente; 

 

22.5 - A licitante vencedora assumirá todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta, não cabendo ao CFM esse ônus, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório; 
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22.6 - A licitante vencedora é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

22.7 - A licitante vencedora se compromete manter durante a vigência do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação. 

 

22.8 - A licitante vencedora é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

22.9 - Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 

 

22.10 – A licitante vencedora que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato; 

 

22.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e no local estabelecidos 

neste edital, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

22.12 - Acompanham este edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA; 

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE DADOS PARA ASSINATURA DE EVENTUAL DE 

CONTRATO; 

ANEXO V - - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO. 

 

22.13 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 

do futuro contrato; 

 

22.14 - A licitante vencedora assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais 

resultantes da adjudicação desta Licitação; 
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22.15 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CFM, não eximirá a 

licitante vencedora de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações 

pactuadas entre as partes; 

 

22.16 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, 

a Pregoeira, no SGAS - Quadra 915, Lote 72 Asa Sul - Brasília – DF, ou pelo 

telefone: (0**61) 3445. 5946, até dois dias úteis antes da data de abertura do Pregão 

Eletrônico; 

 

22.17 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação; 

 

22.18 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer 

outro. 

Brasília–DF,          de                        de 2021. 

 

 

 

NOELYZA PEIXOTO BRASIL VIEIRA  
PREGOEIRA 

 
 
 

ANTÔNIO CESAR NEVES FRANCISCO 
PREGOEIRO 

 

 

 

ALYNNE FERREIRA RACANELLI 
EQUIPE DE APOIO 

 

 

 

TATHIANA DA SILVA MOREIRA FIGUEIREDO 
EQUIPE DE APOIO 

 

 
Elaboração – SQG – contratos – 06/04/2021 – 10h:17m 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(MONITOR, MINI DESKTOP e NOTEBOOK) 

 
 INTRODUÇÃO 

 

  O presente Termo de Referência pressupõe a realização de Análise de 

Viabilidade da contratação, bem como a elaboração da sua respectiva estratégia (de 

contratação), sendo identificáveis, nas passagens abaixo descritas, conforme a 

pertinência ao objeto licitado, amparado na Lei n° 10.520, de 2002, nos Decretos n° 

3.555, de 2000 e 5.450, de 2005, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 Instrução 

Normativa – ME  nº 01, de 04 de abril de 2019. 

 

 

1. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

    A aquisição de hardwares é um dos projetos que compõem o alinhamento 

estratégico do Setor de Tecnologia da Informação (COINF) com o Planejamento 

Estratégico do CFM, representando parte de um conjunto de ações que visam 

desencadear a modernização da infraestrutura de TI da instituição. 

 

  A oferta de ferramentas tecnológicas serve de apoio e alavanca operacional 

para o cumprimento da missão institucional, tornando-se um grande desafio para o 

Setor de Infraestrutura de TI (SEINF) atender todas as demandas e evitar o 

estrangulamento dos serviços. Para definição das características técnicas e 

quantidade de notebooks, mini desktop e monitores foram adotadas as premissas de 

qualidade, funcionalidade, desempenho, autonomia e otimização de recursos, bem 

como as solicitações efetuadas pelos setores e coordenação da Instituição.  

 

Os objetivos deste projeto são: adquirir equipamentos para utilização nos 

departamentos do CFM na execução de trabalhos referentes as atividades do órgão. 

Diante desse cenário, adquirir ativos tecnológicos é essencial para atender as 

demandas dos departamentos internos, que utilizam para desenvolverem suas 

demandas operacionais. Muni-los com ferramentas computacionais suficientes para 
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prestar um serviço de qualidade é relevante para a Instituição e consequentemente 

para a sociedade. 

 

  Objetiva-se com esta aquisição prover monitor secundário aos colaboradores, 

bem como ampliar a quantidade de equipamentos necessário para atender ao 

crescimento de pessoal, além de garantir atualizado e do parque de equipamentos 

do CFM oferecendo aos departamentos equipamentos suficientes para melhora e o 

desempenho e execução das atividades, necessário a performance laboral dos 

colaboradores do CFM. 

 

Por fim, este termo de referência expressa a preocupação do CFM em agir 

com transparência na condução do referido processo e em oferecer aos 

interessados todas as informações necessárias para que possam compreender suas 

dimensões institucional e administrativa.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

    A necessidade de aquisição do parque tecnológico do CFM é motivada pelo 

aumento da demanda de serviços informatizados, pelo crescimento do número de 

funcionários, pelos novos requisitos funcionais de sistemas que geram mudanças 

dos processos organizacionais, pela digitalização eletrônica de documentos e 

processos, que exigem o aumento da capacidade de processamento dos 

equipamentos e a necessidade de alta disponibilidade, de desempenho dos recursos 

oferecidos à infraestrutura computacional interna. 

 

A aquisição deste objeto justifica-se para atender as demandas Setoriais de 

bens destinados às atividades Institucionais e seus objetivos, contribuir para o 

cumprimento da missão do CFM. Outrossim, esta contratação visa equipar os 

setores para aprimorar e assegurar a qualidade dos serviços realizados pelo Órgão, 

bem como garantir recurso para acesso ao sistema de Pauta e de Processo 

Eletrônico em setores do CFM essenciais ao desempenho das atividades de 

julgamento de câmaras de processo da Instituição. 

 

3. REFERÊNCIAS A ESTUDOS PRELIMINARES 

Na sede do CFM há 222 equipamentos entre estações de trabalho All in One, 

mini desktop e notebook, distribuídos nos departamentos, auditório, plenário, salas 

de câmara técnicas, de diretores e na sala conselheiros, que são utilizados pelos 

colaboradores da Instituição para desenvolver suas atividades laborais.  
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Desses equipamentos 69 estações de trabalho All in One possuem mais de 6 

(seis) anos de uso e estão apresentando baixo desempenho com o Sistema 

Operacional Windows 10 mesmo após substituição de discos mecânicos por SSD. 

 

Nesse sentido, os coordenadores de setores encaminharam à Coordenação 

Administrativa do CFM solicitação para substituição dos equipamentos que estão 

com lentidão e impactando o desenvolvimento dos trabalhos de suas equipes. 

Foram solicitados também notebooks e monitores secundários, para uso nos 

departamentos COPRO, DECCT, COIMP, COINF, COFIN, protocolos nºs: 

10629/2020, 9786/2020, 2079/2020, 0293/2020, 1858/2020, 4461/2020, 4556/2020 

7966/2020, conforme detalhamento e quantitativos listados abaixo: 

 

PROTOCOLO 
COORDENAÇÃO/ 

SETOR 

QUANT. 

NOTEBOOK 

QUANT. 

MINI 

DESKTOP 

QNT. 

MONITOR 

010629/2020 
Coordenação de 

Processos (COPRO) 
--- ---- 08 

02079/2020 
Coordenação de 

Processos (COPRO) 
--- ---- 08 

0293/2020 
Coordenação de 

Processos (COPRO) 
--- 06 ---- 

00976/2020 

Departamento de 

Comissões e Câmaras 

Técnicas (DECCT) 

 

05 

 

--- 

 

--- 

1858/2020 
Setor de Compras 

(SECOM) 
--- --- 01 

007966/2020 

Coordenação 

Administrativa 

(COADM) 

--- --- 01 

007966/2020 
Coordenação 

Financeira (COINF) 
--- 05 --- 

004556/2020 
Coordenação de 

Imprensa (COIMP) 
--- 05 --- 

011219/2020 
Coordenação de 

Informática (COINF) 
--- 08 05 

Total 05 24 23 
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4. RESUMO DA ANÁLISE DE IMPACTO DA CONTRATAÇÃO 

  Parte dos computadores All in One, monitores e notebooks em uso nos 

setores do CFM, possuem mais de 06 (seis) anos de uso e vem apresentando baixo 

desempenho, falhas e defeitos, não suportando a execução dos novos sistemas 

necessários às atividades judicantes e estratégicas da Instituição,  

 

As salas utilizadas para julgamento de Câmara não possuem equipamentos 

necessários para execução dos julgamentos de Processos Eletrônicos, necessitando 

de equipamentos que possibilitam acesso e acompanhamento de processo digital 

por meio do acesso à rede Interna do CFM e à Internet.  

 

 A ausência de aquisição ou demora na aquisição de equipamentos para 

utilização nos julgamentos de câmaras poderão ocasionar desde demora na 

entrega, execução de atividades judicantes a impactos críticos na condução de 

atividades Estratégia da Instituição, impactando também a utilização plena do 

sistema de processo eletrônico que está em processo de implantação no CFM.  

 

 A demora na aquisição de equipamentos poderá impactar negativamente as 

reuniões, os julgamentos de Câmara que utilizarão o Sistema de Processo 

Eletrônico para acessos a processos e serviços disponibilizados na rede Interna.  

 

 

5. RESUMO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

  O pleno funcionamento dos equipamentos de informática contribui com a 

diminuição de custos operacionais, pois com a substituição de equipamentos que 

apresentam problemas de manutenção será possível prover os departamentos de 

ferramentas de trabalho capazes de atender as demandas e a produção de 

documentos de forma eficiente. 

 

Os itens a serem adquiridos estão focados nas melhores práticas utilizadas e 

em equipamentos qualidade disponíveis no mercado para uso em ambientes 

corporativos, adicionados de funcionalidades que permitirão aos departamentos do 

CFM efetuar gestão dos recursos computacionais e agirem pró-ativamente em 

situações de risco relativos às atividades institucionais, bem como diminuir a 

manutenção e tempo de utilização dos sistemas e das ferramentas de Tecnologia da 

Informação devido a capacidade e desempenho dos novos hardwares. 
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6. ORCAMENTO DETALHADO E MODO DE LICITAÇÃO 

Dotação orçamentária destacada para o Setor de Tecnologia da Informação, 

com aprovação orçamentária COINF/CFM para execução no ano de 2021 através do 

centro de custo 36.03.07 - Aquisição de Hardware e Software. 

 

 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

A aquisição objeto deste Termo de Referência constitui-se bem comum nos 

termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 

8. OBJETO  

8.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição imediata e o 

registro de preços para eventual e futura aquisição de notebooks, mini desktop e 

monitores, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, conforme quantitativo e 

especificações abaixo: 

 

ITENS DESCRIÇÃO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

REGISTRO DE 

PREÇO 

01 
NOTEBOOK DE ALTO 

DESEMPENHO 
05 100 

02 
MINI DESKTOP COM MONITOR 

DE 23’ 
24 100 

03 MONITOR DE VÍDEO 23’ 23 100 

 

8.2 A Tabela de produtos e quantidades para Registro de Preço representa uma 

mera expectativa em favor da(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s), posto que 

depende da necessidade da Instituição, não estando obrigada a realizá-la em sua 

totalidade e não cabendo à(s) empresa(s) contratada(s) pleitear(em) qualquer tipo de 

reparação.  

9. DETALHAMENTO DO OBJETO  

9.1  ITEM 01 – NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO – QUANTIDADE E 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Quantidade e descrição do produto: 5 (cinco) unidades para aquisição imediata e 

Registro de Preço de 100 (cem) notebooks para futura aquisição, com as 

características (descrições técnicas) mínimas abaixo: 
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9.1.1 Processador 

9.1.1.1 Processador lançado a partir 2019, com tecnologia de núcleos múltiplos, 

com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads com suporte a 32bits e 64bits; 

9.1.1.2 Memória cachê de no mínimo de 8 MB; 

9.1.1.3 O equipamento deverá atingir índice de, no mínimo, 6900 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", 

conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), até a 

data de abertura do pregão. 

9.1.1.3.1  Deverá ser apresentado o relatório do site para comprovação do 

índice solicitado. 

9.1.2 BIOS, Chipset e Motherboard 

9.1.2.1 O fabricante do computador deverá ter exclusividade na produção da 

placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. 

Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, "de livre de 

comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, 

impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

9.1.2.2 Para as condições acima deverá ser apresentada documentação do 

fabricante da Placa Mãe/ BIOS, comprovando o seu desenvolvimento para o 

equipamento ofertado; 

9.1.2.3 Possuir controle de permissões de acesso através de senhas, sendo 

uma para inicializar o computador e outra para os recursos de administração do 

BIOS; 

9.1.2.4 BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a 

especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) e capturáveis pela aplicação de 

inventário SCCM (System Center Configuration Manager); 

9.1.2.5 A comprovação de compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI 

deve ser comprovada por meio do site http://www.uefi.org/members, na categoria 

membros ou Promoters; 

9.1.2.6 Deverá possui chip de segurança integrado, no padrão TPM versão 2.0 

ou superior, não será aceita solução em slot; 

9.1.2.7 O equipamento deverá acompanhar software para utilização dos 

recursos de segurança que o TPM oferecer; 

9.1.2.8 Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou 

semelhante), sendo possível selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na 

BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos de 

rede, USB e disco interno, no mínimo; 
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9.1.2.9 Permitir desabilitar o boot pela rede ou por dispositivos USB para a utilização 

no menu de inicialização, de forma a impedir acesso indevido aos serviços de 

imagens; 

9.1.2.10 Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e 

BIOS para leitura e gravação, através de interface gráfica, com controle remoto do 

mouse e teclado (KVM remoto), independente do suporte de aplicações locais ou 

estado do sistema operacional; 

9.1.2.11 Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional independente 

do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional; 

9.1.2.12 Deverá ser gerenciável remotamente mesmo com o equipamento 

desligado;  

9.1.2.13 Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de 

acesso, em horários programados;  

9.1.2.14 Possuir a capacidade de inventário remoto de Hardware mesmo com o 

equipamento desligado. 

9.1.2.15 Controladora de som, estéreo 16 bits, com entrada para microfone, 

saída para fone de ouvido (sendo aceito conector combo), microfone interno e alto-

falantes embutidos; 

9.1.3 Memória RAM (Rando Acess Memory) 

9.1.3.1 Memória tipo DDR-4, ou superior, com barramento mínimo de 2666 MHz; 

9.1.3.2 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB; 

9.1.4 Interface de Rede Local e Rede Sem Fio 

9.1.4.1 01 (uma) interface de rede integrada, compatível com os padrões Ethernet, 

Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet; 

9.1.4.2 01 (uma) interface de rede wireless integrados, padrão 802.11 a/b/g/n e ac. 

Deverá possui botão exclusivo de liga/desliga do modulo WIFI ou através da 

utilização de tecla de função. Certificada pela Anatel, deverá ser entregue junto a 

Proposta Comercial, cópia do certificado de homologação; 

9.1.4.3 01 (uma) interface Bluetooth v4.2 (integrada) ou superior, não sendo 

aceitas interfaces externas. 

9.1.5 Unidade de Armazenamento 

9.1.5.1 01 (uma) unidade do tipo SSD (Solid State Drive) M.2, com capacidade 

mínima de 256 GB (duzentos e quarenta Gigabytes). 

9.1.6 Gabinete 

9.1.6.1 Gabinete com composto de carbono, magnésio, titânio ou alumínio; 

9.1.6.2 Produzido nas variações das cores preta, cinza, prata, grafite ou na 

combinação destas; 
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9.1.6.3 Equipamento completo, notebook com bateria e SSD instalados, deverá 

pesar no máximo 1.65 Kg, com tolerância máxima de 10%; 

9.1.6.4 Possuir sistema de ventilação monitorado pela BIOS, ventilação 

dimensionada para a perfeita refrigeração dos componentes internos; 

9.1.6.5 Possuir botão de liga/desliga do computador ligado (power-on) na parte 

frontal e/ou lateral do gabinete ou acima do teclado. 

9.1.7 Bateria e Energia 

9.1.7.1  Bateria de Ions de Lítio ou Polímero de Lítio com mínima de 3 (três) 

células e 42 wh (Watt Hora); 

9.1.7.2 Adaptador AC universal - entrada de 110/220 VAC – 50/60 Hz, com 

comutação automática com cabo de alimentação. Deverá oferecer plugue de acordo 

com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14136. Caso seja fornecido 

no novo padrão de tomadas, deverá ser fornecido adaptador para o padrão antigo. 

9.1.8 Tela 

9.1.8.1 Tela com tamanho entre 13” e 14" e com resolução mínima de 1920x1080 

pixels; 

9.1.8.2 Deverá permitir o controle dinâmico da iluminação do “display”, através de 

teclas presentes no teclado, com impressão interativa gravada no mesmo. 

9.1.9 Teclado e Mouse 

9.1.9.1 Teclado embutido ao gabinete no padrão ABNT-2, em Português (PT-BR), 

resistente a derramamento de líquidos, com no mínimo 82 teclas e padrão 

QWERTY, devendo conter teclas-setas e de função; 

9.1.9.2 Mouse embutido do tipo Touch Pad ou Clickpad; 

9.1.9.3 01 (um) mouse externo, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do 

equipamento proposto, possuindo conector USB, compatível com o padrão 

intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 1000 DPIs por hardware, óptico e 

com botão de rolagem; 

9.1.9.4  Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico. 

9.1.10 Webcam 

9.1.10.1  Possuir Webcam HD (720p) ou (0.92mp) integrada e microfone integrado. 

9.1.11 Portas de Comunicação Integradas 

9.1.11.1 No mínimo 02 (duas) portas USB, sendo uma pelo menos no formato 3.0 

ou 3.1’; 

9.1.11.2 Possuir 01 (uma) porta HDMI (High-Definition Multimedia Interface), sendo 

aceita solução através de adaptadores; 

9.1.11.3 Possuir 01 (uma) porta RJ-45 Gigabit Ethernet; 

9.1.12 Maleta para Transporte do Notebook 
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9.1.12.1 Deverá acompanhar maleta própria para notebook em couro, poliéster ou 

nylon, na cor preta ou cinza, com bolso interno para documentos e objetos e bolso 

externo para acomodar todos os acessórios que acompanham o equipamento 

(carregador, mouse, etc.), com peso de até 5 Kg e com qualidade construtiva que 

garanta resistência e proteção efetiva ao equipamento. A maleta deverá ser da 

mesma marca do fabricante do notebook; 

9.1.13 Sistema Operacional e Drivers 

9.1.13.1 Deverá acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 

Pro 64 bits, versão em português do Brasil, em sua última versão, com todos os 

"bug-fixes" e "services-packs" disponíveis no momento do fornecimento; 

9.1.13.2 A licença fornecida deverá ser de uso corporativo e garantir atualizações 

de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo 

fornecedor de hardware ao sistema operacional Windows 10 Pro, em português do 

Brasil; 

9.1.13.3 Sistema operacional Windows 10 Professional, 64 bits, em Português, com 

a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; 

9.1.13.4 Deverá ser comprovado que o equipamento está preparado para suportar o 

Windows 10 Pro através do respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List 

para Microsoft; 

9.1.13.5 Deverá ser fornecida uma mídia necessária com todos os drivers, 

compatível com Microsoft Windows 10 Pro necessário para o funcionamento do 

equipamento. 

9.1.13.6 O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo website, download 

gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento 

ofertado;  

9.1.13.7 O modelo de equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows 

Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do 

documento Hardware Compatibility Test Report, emitido especificamente para o 

modelo, no sistema operacional ofertado, em https://sysdev.microsoft.com/en-

US/Hardware/LPL/; 

9.1.13.8 O equipamento deverá comprovar que foi desenvolvido de acordo com a 

normativa RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); 

9.1.13.9 O modelo ofertado deverá estar em compliance com o padrão Energy Star, 

verificado através do site http://www.energystar.org; 

9.1.13.10 Deverão ser fornecidos, junto com o equipamento, todos os acessórios 

e cabos necessários para o pleno funcionamento dos equipamentos; 
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ITEM 02 – ESTAÇÃO DE TRABALHO MINI DESKTOP  

Quantidade e descrição do produto: 24 (vinte e quatro) unidades para aquisição 

imediata e Registro de Preço de 100 (cem) mini desktop para futura aquisição, com 

as características (descrições técnicas) mínimas abaixo: 

 

9.2 Processador: 

9.2.1.1 Processador lançado a partir 2019, com tecnologia de núcleos 

múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 

64bits; 

9.2.1.2 O equipamento deverá atingir índice de, no mínimo, 10000 pontos para 

o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", 

conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), até a 

data de abertura do pregão. 

9.2.1.2.1  Deverá ser apresentado o relatório do site para comprovação do índice 

solicitado. 

9.2.2 BIOS, Chipset e Motherboard 

9.2.2.1 O fabricante do computador deverá ter exclusividade na produção da 

placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. 

Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, "de livre de 

comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, 

impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

9.2.2.2 BIOS/UEFI deverá estar implementado em memória flash atualizável 

por software. O BIOS/UEFI deverá permitir boot através de no mínimo: disco óptico, 

disco rígido, USB e Ethernet. 

9.2.2.3 Compatível com o padrão UEFI, comprovado através da presença do 

fabricante no site http://www.uefi.org/members; 

9.2.2.4 Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou 

superior, que permitam expansão para, no mínimo, 32 (trinta e dois) Gigabytes; 

9.2.2.5 Deverá possui chip de segurança integrado, no padrão TPM versão 2.0 

ou superior, não será aceita solução em slot; 

9.2.2.6 Possuir no mínimo de 04 (quatro) portas USB externas, sendo 02 

(duas) versão 3.1 e 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, 

placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo; 

9.2.2.7 Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado, não sendo aceito 

solução via Firmware. Visando estruturar e implementar o fluxo seguro de 

informações com esse recurso, o fabricante do equipamento deverá ser membro do 
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TCG Group comprovado através do link 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members; 

9.2.2.8 Uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio 

ou interface Combo, não serão aceitos o uso de adaptadores; 

9.2.2.9  Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou 

semelhante), sendo possível selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na 

BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos de 

rede, USB e disco interno, no mínimo; 

9.2.2.10 Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e 

BIOS para leitura e gravação, através de interface gráfica, com controle remoto do 

mouse e teclado (KVM remoto), independente do suporte de aplicações locais ou 

estado do sistema operacional; 

9.2.2.11 Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional independente 

do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional; 

9.2.2.12 Deverá ser gerenciável remotamente mesmo com o equipamento 

desligado;  

9.2.2.13 Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de 

acesso, em horários programados;  

9.2.2.14 Uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio 

ou interface Combo, não serão aceitos o uso de adaptadores.  

9.2.3 Memória Ram (Random Acess Memory)  

9.2.3.1 Memória tipo DDR-4, ou superior, com barramento mínimo de 2666 

MHz; 

9.2.3.2 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através 

da tecnologia dual-channel ou superior; 

9.2.4 Unidade de Armazenamento  

9.2.4.1 01 (uma) unidade do tipo SSD (Solid State Drive) M.2, com capacidade 

mínima de 256 GB (duzentos e quarenta Gigabytes); 

9.2.5 Gabinete 

9.2.5.1  Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em 

posição vertical ou horizontal;  

9.2.5.2 Característica: construção em metal ou alumínio, pintura em epóxi ou 

outro material superior, na cor preta; 

9.2.5.3 O Chassi deve possuir área cubica de no máximo 1200 centímetros ou 

1,2 Litros; 

9.2.5.4 O equipamento deverá vir acompanhado de suporte para fixação do 

gabinete em mesa de forma horizontal. 
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9.2.5.5 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por 

software mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção

 para prevenir o desligamento acidental do computador; 

9.2.5.6 Deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários 

para instalação do equipamento na parte traseira do monitor 

para integração do gabinete junto a base do 

monitor, homologado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monit

or, de forma que o ajuste de altura não seja impedido. 

9.2.5.7 Peso máximo de 1,5 kg sendo aceito variação de 10%. 

9.2.6 Áudio  

9.2.6.1 Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 2 W, 

conectado à saída de som interna da placa mãe.  

9.2.6.2 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-

falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito 

de som de duas fontes simultâneas e diferentes; 

9.2.6.3 Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do 

equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum 

dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete 

original para se atingir essa exigência. 

9.2.7 Conexões  

9.2.7.1 04 (quatro) portas USB, padrão 3.1 ou superior, sendo 2 (duas) 

frontais, no mínimo, permitindo-se a habilitação e a desabilitação de portas USB pela 

BIOS para definição da ordem de discos de inicialização (boot) do sistema 

operacional;  

9.2.7.2  02 (duas) saídas de vídeo padrão HDMI, e/ou Display Port, e/ou Micro 

HDMI, com adaptador HDMI incluso nos dois últimos casos;  

9.2.7.3 01 (uma) saída de áudio para fones de ouvido, sendo aceito solução do 

tipo “combo”;  

9.2.7.4 01 (uma) entrada de microfone, sendo aceito solução do tipo “combo”;  

 

9.2.8 Placa de Rede  

9.2.8.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T, compatível com a tecnologia 

Wake- On Lan, habilitada de fábrica e totalmente funcional já na entrega dos 

equipamentos; 

9.2.8.2 Placa de rede sem fio; 

9.2.8.3 Deve ser compatível com os padrões 802.11a, 802.11b, 802.11g, 

802.11n, 802.11ac; 
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9.2.8.4 Possibilidade de encriptação WEP 64-bits e 128-bits, TKIP e AES-

CCMP 128-bits; 

9.2.8.5 Permitir a habilitar ou desabilitar o sistema de radiocomunicação na 

BIOS do equipamento e por comandos DMI ou DASH, caso não sendo possível a 

desabilitação, permitir a desabilitação por envio de comando do sistema operacional; 

9.2.8.6 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; 

9.2.8.7 Não será aceita conexão da rede sem fio via USB ou qualquer outro 

dispositivo externo de forma que possa ser removido. 

9.2.8.8 Deve ser capaz de operar em dual-band (2.4GHz e 5GHz) no padrão 

802.11ac 

9.2.8.9  Deve permitir transferência de dados a 270MB/s no padrão 802.11ac; 

9.2.8.10 Deve possuir certificação da ANATEL; 

9.2.8.11 Acompanha Bluetooth 4.1LE. 

9.2.9 Placa de Vídeo On Board  

9.2.9.1 Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, 

operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 

(três) monitores simultaneamente; 

9.2.9.2 Deve possuir ao menos duas interfaces digitais e uma analógica. 

9.2.10 Monitor 

9.2.10.1  01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

9.2.10.2 Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador 

fixado; 

9.2.10.3 Possui webcam integrada com resolução mínima de 720p em HD, 

deverá possui microfone e caixa acústica integrada. Não serão aceitas soluções 

externa via porta USB ou sem fio; 

9.2.10.4 Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

9.2.10.5 Resolução mínima de 1920 x 1080; 

9.2.10.6 01 (um) conector HDMI; 

9.2.10.7 01 (um) conector Display port ou VGA; 

9.2.10.8 Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo 

essas embutidas no chassi do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

9.2.10.9 Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9.2.10.10 Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

9.2.10.11 Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

9.2.10.12 Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e 

Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e 

grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, 
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Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, 

Idioma, posição (H/V); 

9.2.10.13 Economia de Energia: Compatível com Energy Star; 

9.2.10.14 Deve estar em conformidade com a normativa RoHS; 

9.2.10.15 Deve possuir certificação INMETRO; 

9.2.10.16 Deverá ser de do mesmo fabricante do microcomputador. 

9.2.10.17 Monitor que permite integração com o mini desktop, feito através de um 

encaixe/slot específico na parte traseira do monitor.  

9.2.10.18 O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma 

automática. 

9.2.11 Apontador (mouse)  

9.2.11.1 Com fio, tecnologia ótica, utilização ambidestra, composto de 2 botões 

e roda no centro para rolagem de páginas, interface USB (não é permitido o uso de 

adaptadores), com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento 

proposto e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse ótico. 

9.2.12 Teclado  

9.2.12.1 Padrão brasileiro (ABNT-2), com fio, na cor preta, possuindo bloco de 

teclas numéricas à direita do bloco de letras, com a marca do mesmo fabricante do 

conjunto do equipamento proposto. 

9.2.12.2 Possuir leitor de Smart Card embutido no teclado. 

9.2.13 Software Incluso 

9.2.13.1 Sistema operacional Windows 10 Professional, 64 bits, em Português, 

com a licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; 

9.2.13.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para 

o sistema operacional suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar 

disponíveis para download na internet. 

9.2.14 Fonte de Alimentação  

9.2.14.1 Fonte de Alimentação: externa ao gabinete, com chaveamento 

automático (bivolt 110V e 220V). 

9.2.15 Cabos inclusos por equipamento  

9.2.15.1 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 

1,40m; 

9.2.16 Documentação  

9.2.16.1 Em português, entregue na forma impressa, ou mídia (CD/DVD), ou, 

ainda, indicação do sítio do fabricante para download. 
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9.2.16.2 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de 

primeiro uso, em perfeito estado e condições, entregues devidamente embalados e 

acompanhados de Nota Fiscal; 

9.2.16.3 Garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, on-site. 

9.2.17 Outros itens 

9.2.17.1  A licitante vencedora, quando não for o fabricante dos equipamentos, 

deverá apresentar declaração do fabricante do microcomputador, para esta licitação, 

de que é revenda autorizada e está apta a comercializar os produtos ofertados em 

sua proposta comercial. 

 

ITEM 03 – MONITOR DE VÍDEO DE 23’ 

9.3 Quantidade e descrição do produto: 31 (trinta e uma) unidades para aquisição 

imediata e Registro de Preço de 100 (cem) Monitores de Vídeo par aquisição futura, 

com as características (descrições técnicas) mínimas abaixo: 

9.3.1.1 Monitor LED com tela de no mínimo 23 polegadas, com tratamento de 

superfície antirreflexo, com relação dimensional Horizontal/Vertical; 

9.3.1.2 A base do monitor deverá possui ajuste de altura de no mínimo 125 mm, 

rotação pivot e ângulo inclinação; 

9.3.1.3 Deve possuir furação padrão VESA 100mm x 100mm; 

9.3.1.4 Tempo de resposta de no mínimo 6 ms; 

9.3.1.5 Resolução mínima de 1920 x 1080 a 60 Hz; 

9.3.1.6 Brilho de no mínimo 250 cd/m²; 

9.3.1.7 01 (um) Conector Display Port; 

9.3.1.8 01 (um) Conector HDMI; 

9.3.1.9 01 (um) conector VGA (DB15) análogo; 

9.3.1.10 Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo 

essas embutidas no chassi do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

9.3.1.11 Pixel Pitch de no máximo 0,275 mm (ou menor); 

9.3.1.12 Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178º; 

9.3.1.13 Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9.3.1.14 Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

9.3.1.15 Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

9.3.1.16 Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e 

Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e 

grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, 

Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, 

Idioma, posição (H/V); 
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9.3.1.17 Economia de Energia: Compatível com Energy Star; 

9.3.1.18 Deve estar em conformidade com a normativa RoHS; 

9.3.1.19 Deve possuir certificação INMETRO; 

9.3.1.20 Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo RGB (1,8 m), 

Cabo Display Port (1,8 m), guia de instalação; 

9.3.1.21 Garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, on site. 

 

10. ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO 

10.1 Papeis e Responsabilidades 

10.1.1 Papel: Receber o objeto e verificar a compatibilidade. 

10.1.2  Entidade: Fiscal do Contrato. 

10.1.3 Responsabilidade: Acompanhar os prazos estabelecidos.  

 

10.2 Formas de Acompanhamento do Contrato 

 

Evento Forma de Acompanhamento 

Entrega dos Equipamentos Termo de Recebimento Provisório 

Equipamento com defeito Abertura de chamado técnico junto à Contratada 

 

Prazo e Condições 

Etapa  Prazo 

Entrega dos Equipamentos 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 

partir da assinatura do Termo de Contrato 

 

10.3 Local de Entrega  

Os equipamentos da aquisição imediata deverão ser entregues no Conselho Federal 

de Medicina, SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 

5900 | FAX: (61) 3346 0231.  

 

10.4 Níveis de Serviço 

10.4.1 Etapa: Entrega 

10.4.2 Indicador: Prazo máximo de 45 dias corridos, 

10.4.3 Valor Mínimo Aceitável: Dentro do prazo. 

 

10.5 Garantia 

10.5.1 Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses “on site”, contados a partir do 

Recebimento Definitivo. Considera-se “on site” os locais de uso dos equipamentos; 
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10.5.2 Deverá estar incluída na garantia, sem ônus para o Contratante, a 

substituição das peças, componentes e das partes defeituosas, incluindo a bateria; 

10.5.3 O atendimento deverá ocorrer em, no máximo, 2 dias úteis e o prazo máximo 

para solução de problemas deverá ser de, no máximo, 5 (cinco) úteis contadas a 

partir da abertura do chamado, excluindo-se sábados, domingos e feriados e deverá 

incluir a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos; 

10.5.4 O técnico deverá se apresentar devidamente identificado como funcionário da 

empresa autorizada a prestar a referida assistência técnica; 

10.5.5 Após o prazo constante do subitem 10.6.3, o equipamento deverá ser 

substituído, mediante autorização da chefia responsável pelo equipamento, por outro 

idêntico ou no mínimo equivalente, de modo a garantir a continuidade do serviço. 

O(s) equipamento(s) com defeito deverá(ão) ser retirado(s) para conserto, por conta 

e risco da Contratada, e deverá(ao) ser devolvido(s) no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados a partir da data do chamado técnico; 

10.5.6 Para todo reparo realizado, deverá ser feito um relatório técnico 

correspondente, registrando os horários de início e término do atendimento, defeitos 

apresentados, ajustes efetuados, peças substituídas, identificação do funcionário e 

quaisquer outras anotações pertinentes; 

10.5.7 Caso haja necessidade de substituição de discos rígidos durante o período de 

garantia, os mesmos deverão permanecer em posse do Contratante, para garantir a 

integridade e o sigilo das informações contidas. 

 

11. O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

11.1 O custo estimado da contratação, o valor por Item estabelecido em decorrência 

da identificação dos elementos que compõem o preço pode ser definido da seguinte 

forma: 

 

11.1.1 Por meio de fundamentada pesquisa de preços praticados no mercado em 

contratações similares, ou ainda por meio da adoção de valores constantes 

(REFERENCIAL DO MENOR PREÇO unitário apresentado na cotação de preços 

para formação do processo licitatório), indicadores setoriais, ou outros 

equivalentes; 

 

11.1.2 Neste caso os custos foram levantados em pesquisa de preço no mercado 

e o valor médio total para o fornecimento apurado na pesquisa foi de:  
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12. MODELO DE REMUNERAÇÃO  

12.1 Os valores referentes aos produtos detalhados neste termo deverão ser 

pagos com a apresentação por parte da empresa prestadora dos serviços de sua 

Nota Fiscal, respectivo boleto bancário e Termo de Aceitação dos Serviços 

devidamente assinado pelo gestor do contrato; 

12.1.1 O CFM disporá de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal, 

para o “aceite” dos bens ou serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, 

defeito ou qualquer divergência, o serviço não será aceito ou o bem devolvido, 

ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o 

pagamento; 

12.1.2 Nos contratos de execução continuada ou parcelada, a cada apresentação da 

Nota Fiscal para pagamento, a empresa deverá anexar à mesma, comprovação de 

regularidade para com a Seguridade Social; 

12.1.3 O CFM exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos 

serviços objeto deste contrato, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da 

fiscalização do contrato não exime a contratada de quaisquer de suas 

responsabilidades perante o CFM ou terceiros; 

12.1.4 A fiscalização do contrato estará à disposição da contratada para fornecer 

informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados; 

12.1.5 A fiscalização do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços se 

realizarem em plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente contrato, 

que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito do CFM tais como: 

12.1.6 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as 

condições estabelecidas neste contrato; 

12.1.7  Sustar o pagamento de quaisquer faturas da contratada, no caso de 

inobservância de exigências da fiscalização do contrato amparadas em disposições 

contidas no contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será 

comunicado por escrito à contratada; 

 

EMPRESAS PESQUISADAS 
ITEM 01 

NOTEBOOK DE 
ALTO DESEMPENHO   

ITEM 02  
MINI DESKTOP COM 

MONITOR DE 23’ 

ITEM 03 
MONITOR DE 

VÍDEO 23’ 

EMPRESA: A R$ 7.449,00 R$ 8.562,00 R$ 919,00 

PAINEL DE PREÇOS 1 R$ 8.283,70 R$ 7.900,00 R$ 967,39 

PAINEL DE PREÇOS 2  R$ 5.890,00 R$ 8.118,75 R$ 979,72 

VALOR MÉDIO: R$ 7.207.56 R$ 8.193,58 R$ 955,37 
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13. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E GARANTIA 

13.1 Os produtos devem ser novos e deverão ser entregues devidamente 

protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio, 

acompanhados das respectivas notas fiscais; 

13.2 Os itens serão recebidos de forma provisória e, após as verificações 

necessárias, de forma definitiva; 

13.3 Garantia e assistência técnica válida em todo o território nacional conforme 

condições estabelecidas na especificação técnica detalhada desse termo de 

referência e demais condições; 

13.4 Qualquer despesa decorrente da manutenção ou suporte é de 

responsabilidade da empresa prestadora de serviços de manutenção; 

13.5 A licitante vencedora deverá instalar todos os softwares, bem como, realizar 

os testes nos equipamentos, deixando a solução apta para a operação do CFM. 

 

14. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO PREÇO 

14.1 Para aceitação da melhor proposta o pregoeiro considerará o menor preço 

por item e o atendimento das condições de habilitação exigidas no Edital. 

 

15. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

15.1 Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para 

pagamento após a entrega e aceite dos produtos, mediante apresentação de nota-

fiscal/ fatura; 

15.2 Todos os preços deverão ser apresentados em moeda corrente do país, 

devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela 

proponente, assim como previsão de custos referentes à mão de obra envolvida no 

Contrato, e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos 

fiscais, tributos, taxas, impostos e outros; 

15.3 Os itens das propostas que contiverem rasuras, borrões, emendas ou 

entrelinhas não serão considerados; 

15.4 Não serão admitidos cancelamentos do item da proposta, excetuando-se o 

seguinte: 

15.4.1 Erro de cálculo, quando evidente; 

15.4.2 Cotação muito distante da média dos preços oferecidos, que levem o 

CFM a concluir que houve equívoco; 

15.4.3 Prova de que foi mal interpretada à especificação e oferecido material 

e/ou serviço diferente do que solicitado; 
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15.5 Em caso de divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerá o 

preço unitário da mesma forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre 

o valor numérico; 

15.6 A contratada será exclusivamente responsável pelos encargos sociais e 

trabalhistas devidos ao pessoal envolvido no fornecimento. 

 

16. NATUREZA DO SERVIÇO 

16.1 Fornecimento de equipamentos, hardware e periféricos de TI. 

 

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

17.1 Gestão do Contrato: 

17.1.1 Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados, 

obedecendo ao que dispõe a proposta apresentada e observando as constantes 

do contrato e seus anexos; 

17.1.2 Cumprir fielmente as obrigações assumidas em contrato, verificando as 

observações técnicas deste Termo de Referência e seus anexos; 

17.1.3 Comunicar ao Conselho Federal de Medicina, por escrito, quaisquer 

anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da 

execução do contrato; 

17.1.4 Submeter ao Conselho Federal de Medicina qualquer alteração que se 

tornar essencial à continuação da execução ou prestação do serviço; 

17.1.5 Manter seus funcionários ou representantes credenciados devidamente 

identificados quando da execução de qualquer serviço no Conselho Federal de 

Medicina, referente ao objeto contratado, observando as normas de segurança 

(interna e conduta); 

17.1.6 Responder a quaisquer prejuízos que seus empregados e prepostos 

causem ao patrimônio do Conselho Federal de Medicina, ou a terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

17.1.7 Assumir total responsabilidade pelo sigilo da informação que seus 

empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados, 

respondendo pelos danos que eventual vazamento de informação, decorrentes de 

ação dolosa, imperícia ou imprudência, venha a ocasionar ao Conselho Federal 

de Medicina ou a terceiros; 

17.1.8 Todos os serviços e produtos contratados e seus documentos resultantes 

são de exclusiva propriedade do CFM e não poderão ser utilizados fora do 
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contrato, comprometendo-se a Contratada com o sigilo das informações a que 

tiver acesso; 

17.1.9 Os serviços deverão ocorrer de acordo com instruções a serem dadas pelo 

Setor de Tecnologia da Informação ou por servidor designado para este fim. A 

realização dos serviços previstos será acompanhada por profissional designado 

pelo Setor da Tecnologia. 

 

18. RECEBIMENTO DE PRODUTOS 

18.1 De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n° 8.666/93, o objeto deste Contrato 

será recebido da forma como se segue: 

18.1.1 Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito 

de posterior verificação de conformidade do produto com as especificações do 

Edital da Licitação; 

18.1.2 Definitivamente, após verificação da sua conformidade com as 

especificações contidas na proposta apresentada e/ou no edital e seus anexos, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento provisório.  

18.2 A entrega do objeto pela empresa e seu recebimento pelo CFM não implicam 

sua aceitação definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura 

correspondente. 

18.3 O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as 

cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem 

como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a 

CONTRATADA promova a substituição do objeto entregue fora das especificações 

ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições. 

18.4 Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, 

a apresentação pela CONTRATADA de documento escrito onde constem às 

recomendações de uso, manutenção, conservação dos objetos entregues, bem 

como as relacionadas com as especificações técnicas destes. 

18.5 Os objetos deste contrato serão recusados: 

18.5.1 Quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes 

nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da CONTRATADA; 

18.5.2 Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e 

verificação. 

18.6 Ocorrendo a recusa, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição do 

mesmo no prazo de entrega, contados da comunicação feita pelo Contratante. 

18.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

Contratada em face da lei e desta contratação. 

Anexo COTAÇÃO 1 - CFM (0189861)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 92



 
 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

SGAS 915 Lote 72, Asa Sul | Fone: (61) 3445-5900  
CEP: 70390-150 Brasília DF | http://www.portalmedico.org.br 

 

57 

18.8 Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o CONTRATANTE rejeitará, no todo 

ou em parte, o objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas 

contratuais e proposta comercial. 

 

19. GESTORES DO CONTRATO 

19.1  Gestor Titular 

Nome: JOÃO PEDRO DA SILVA 

Função: Assistente de TI  

Matrícula: 120 - 

Assinatura:________________________________________________ 

 

19.2 GESTOR SUBSTITUTO DO CONTRATO 

Nome: MARCELO SODRÉ SILVA 

Função: Chefe do Setor de Infraestrutura de TI 

Matrícula: 209 - 

Assinatura:________________________________________________ 
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ANEXO II 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM 01 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 
QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 
NOTEBOOK DE ALTO 
DESEMPENHO 

100 
R$ 

XXXXXXX 
R$ 

XXXXXX 

 

ITEM 02 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

02 
MINI DESKTOP COM 
MONITOR DE 23’ 

100 
R$ 

XXXXXXX 
R$ 

XXXXXX 
 

ITEM 03 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

03 MONITOR DE VÍDEO 23’ 100 
R$ 

XXXXXXX 
R$ 

XXXXXX 
 
 
OBS.: OS VALORES ACIMA DEVERÃO COMPREENDER, ALÉM DO LUCRO, 
ENCARGOS SOCIAIS, E TODAS E QUAISQUER DESPESAS DE 
RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE QUE DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
DECORRAM DO OBJETO LICITADO. 
 
O prazo de eficácia da proposta será de 60 (sessenta) dias.  
 
SERÁ VENCEDORA A LICITANTE QUE OFERTAR O MENOR VALOR UNITÁRIO 
POR ITEM 
 

Brasília – DF          ,                                                 de 2021. 
(Assinatura do Representante legal da empresa) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

 

(Identificação da Licitação) 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) 

doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 

(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas 

da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 

elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação 

da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto 

a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 

propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

____________________, em ___ de ______________ de ________ 

________________________________________________________ 

(Representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE DADOS PARA ASSINATURA DE EVENTUAL CONTRATO 

 

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 

 

Passamos a informar abaixo, os dados para elaboração de eventual contrato, 

com esta Empresa: 

 

DA EMPRESA: 

 

 

Nome   

Endereço  

Filial em Brasília ou 

Representante 

 

CNPJ (Número)  

Inscrição Estadual (Número)  

FAX (número)  

Telefone (Número)  

E-Mail  

 

 

DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

 

Nome Completo  

Nacionalidade  

Naturalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Residência e Domicílio  

Telefone(s) para Contato  

Carteira de Identidade (Nº, Órgão 

Expedidor, Data) 

 

CPF  
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021. 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE NOTEBOOKS, MINI DESKTOP E 

MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Entidade de Fiscalização da Profissão 

Médica, instituída pela Lei n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, e regulamentada 

pelo Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, alterado pela Lei n.º 11.000, de 15 

de dezembro de 2004, com sede no SGAS 915 Sul, Lote 72 - Brasília - DF, CNPJ n.º 

33.583.550/0001-30, por intermédio de seu representante legal, consoante 

delegação de competência conferida pela Lei n.º 3.268/57, neste ato representado 

pelo seu Presidente MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO, XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, CPF n.º 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXX, com 

sede no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RG n° XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF n° 

XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, 

daqui por diante, denominada FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e, subsidiariamente, da 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a 

presente Ata de Registro de Preços, mediante as seguintes condições: 
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1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a escolha da 

proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO sob demanda NOTEBOOKS, MINI 
DESKTOP E MONITORES. 
 

ITEM 01 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

REGISTRO DE 

PREÇO  

01 
NOTEBOOK DE ALTO 
DESEMPENHO 

05 100 

 

 

ITEM 02 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

REGISTRO DE 

PREÇO  

02 
MINI DESKTOP COM 
MONITOR DE 23’ 

24 100 

 

 

ITEM 03 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

REGISTRO DE 

PREÇO  

03 MONITOR DE VÍDEO 23’ 23 100 

 

1.2 A solicitação será de acordo com as demandas solicitadas pelo CFM. 

 

1.3 O Órgão Gerenciador não se obriga a solicitar a prestação de serviço de uma 

só vez, podendo solicitar em quantidades e em percentuais menores, conforme 

necessidade demandada; 

 

1.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão 

as últimas. 
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2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2021 e seus anexos, do qual é parte 

integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor 

Registrado. 

 

 

3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 

 

3.1. Integra a presente Ata o Conselho Federal de Medicina, na qualidade de órgão 

gerenciador. 

 
 

4 – CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, a partir 

de sua assinatura, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

4.2. O fornecimento será de acordo com as demandas solicitadas pelo CFM. 

 

 

5 – CLÁUSULA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA 

 

5.1. Constituem parte integrante desta Ata, os seguintes documentos, cujo teor as 

partes declaram ter pleno conhecimento: 

 

a. Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2021; 

b. Propostas e documentos que integram o processo, firmados pelo Fornecedor 

Registrado. 

 

5.2. Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em 

complemento a esta Ata, definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução 

adequada dos objetos registrados dentro dos mais altos padrões da técnica atual. 

 

5.3. Em caso de dúvidas do Órgão Gerenciador na execução desta Ata, deverão ser 

esclarecidas pelo Fornecedor Registrado, de modo a entender as especificações 

apresentadas como condições essenciais a serem satisfeitas. 
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6 – CLÁUSULA SEXTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1 Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será 

convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 

estabelecidos neste instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela administração. 

 

6.2 Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre 

outras, as seguintes condições: 

 

I - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do 

licitante mais bem classificado durante a fase competitiva, 

 

II - Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes 

que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos 

no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

III - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 

Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a 

vigência da ata de registro de preços; e 

 

IV - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 

respeitada nas contratações. 

 

§ 1º O registro a que se refere o inciso II do item 6.2, tem por objetivo a 

formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

 

§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II, 

serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase competitiva. 

 

§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva 

a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese prevista no 

decreto n° 8.250/2014 e quando houver necessidade de contratação de 

fornecedor remanescente.  
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§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização 

da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que 

aceitarem cotar os produtos com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame. 

 

6.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

6.4 A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

 

6.5 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 

prazo estabelecido neste edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 

estabelecidas. 

 

6.6 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 

interessado por intermédio de instrumento contratual, autorização de compra ou 

outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.7 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

6.8 O Órgão Gerenciador convocará formalmente o fornecedor vencedor no prazo 

de 5 (cinco) dias, após a homologação do certame, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preço; 

 

6.9 No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não 

comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 

punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Órgão Gerenciador poderá 

registrar o licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, 

mantida a ordem de classificação; 

 

6.10 Firmada a Ata de Registro de Preços entre a licitante vencedora e Conselho 

Federal de Medicina, seus signatários passarão a denominar-se: Fornecedor 

Registrado e Órgão Gerenciador, respectivamente. 
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6.11 Definem-se como Órgão Participante - Órgão ou entidade da administração 

pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e 

integra a ata de registro de preços e Órgão não Participante - órgão ou entidade da 

administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da 

licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de 

preços. 

 

6.12 O fornecimento será de acordo com as demandas solicitadas pelo Órgão 

Gerenciador; 

 

6.13 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 

será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 

alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 

assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

6.14  O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em 

participar de IRP será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de divulgação 

da IRP no Portal de Compras do Governo federal, portanto, fica condicionada à 

realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do 

registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a 

economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro 

de preços, conforme estabelecido em ato da Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia (SEGES). 
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 § 1º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes.   

 

 § 2º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

 

§ 2º-A Na hipótese de compra nacional: 

 

I - As aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes; e 

 

 

II - O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

 § 3º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 

observado o prazo de vigência da ata.  

 

 § 4º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
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 § 5º. É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e 

comunicação por meio de adesão a ata de registro de preços que não seja: 

 

I - Gerenciada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

(SEGES); ou, 

 

II - Gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia (SEGES).  

 

III – Estes dispostos não se aplicam às hipóteses em que a contratação de 

serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da 

informação e comunicação constante da mesma ata de registro de preços. 

 

§ 6º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a 

adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, 

distrital ou estadual. 

 

 § 7º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 

adesão à ata de registro de preços da Administração Pública Federal.  

 

6.15  As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este capitulo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

 

6.16  A manifestação do órgão gerenciador fica condicionada à realização de 

estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, 

que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 

estabelecido em ato da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES). 

 

 

7 – CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo registrado, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da 

Lei nº 8.666/1993. 
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7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade. 

 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

 

7.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;  

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação; e 

III - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

 

8 – CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

8.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle 

e administração da presente Ata. 

 

 

9 – CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO  

 

9.1 A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento 

pela Administração, na Imprensa Oficial, a ser providenciado pelo CONTRATANTE, 

nos termos do art. 20 do Decreto 3.555/2000. 
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10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DOS VALOES REGISTRADOS  

 
 

INFORMAR VALOR REGISTRADO 
 
 

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 

DEFINITIVO 

 

11.1. De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n° 8.666/93, o objeto desta ata de 

registro de preços será recebido da forma como se segue: 

 
a. Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação de conformidade do produto com as especificações do 

Edital da Licitação; 

 

b. Definitivamente, após verificação da sua conformidade com as especificações 

contidas na proposta apresentada e/ou no edital e seus anexos, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório.  

 

11.2. A entrega do objeto pela empresa e seu recebimento pelo CFM não implicam 

sua aceitação definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura 

correspondente. 

 

11.3. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as 

cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como 

ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Fornecedor 

Registrado promova a substituição do objeto entregue fora das especificações ou no 

qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições. 

 

11.4. Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a 

apresentação pela Fornecedor Registrado de documento escrito onde constem às 

recomendações de uso, manutenção, conservação dos objetos entregues, bem 

como as relacionadas com as especificações técnicas destes. 

 

11.5. Os objetos desta ata de registro de preços serão recusados: 

a) Quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes 
nos Anexos desta ata e na proposta comercial da Fornecedor Registrado; 

b) Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e 
verificação. 
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11.6. Ocorrendo a recusa, a Fornecedor Registrado deverá providenciar a 
substituição do mesmo no prazo de entrega, contados da comunicação feita pelo 
Órgão Gerenciador. 

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 
Fornecedor Registrado em face da lei e desta contratação. 

11.8. Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Órgão Gerenciador rejeitará, no 
todo ou em parte, o objeto desta ata executado em desacordo com as cláusulas 
contratuais e proposta comercial. 

 
 

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

12.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

 I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

 II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

 III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 

 

 IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

 

 V - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV 

do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

 

 I - Por razão de interesse público; ou 

 II - A pedido do fornecedor. 

 

 

Anexo COTAÇÃO 1 - CFM (0189861)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 107

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7


 
 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

SGAS 915 Lote 72, Asa Sul | Fone: (61) 3445-5900  
CEP: 70390-150 Brasília DF | http://www.portalmedico.org.br 

 

72 

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.portalmedico.org.br 

 

 

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 

GERENCIADOR 

 

14.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

 

 I - Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do 

Governo federal; 

 

 II - Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de 

consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou 

projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 

racionalização; 

 

 III - Promover atos necessários à instrução processual para a realização do 

procedimento licitatório; 

 

 IV - Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 

licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 

entidades participantes; 

 

 V - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto 

a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 

básico; 

 

 VI - Realizar o procedimento licitatório; 

 

 VII - Gerenciar a ata de registro de preços; 

 

 VIII - Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

 

 IX - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório;  
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 X - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações; 

 

 XI - A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de Compras do 

Governo federal, poderá ser assinada por certificação digital. 

 

 XII - O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos 

participantes para execução das atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput. 

 

 XIII – Realizar periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade da aquisição. 

 

 

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

REGISTRADO 

 

15.1. São obrigações do fornecedor registrado: 

 

a. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

sua notificação; 

 

b. Manter durante a vigência da ata de registro de preço as condições de 

habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços; 

 

c. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro 

de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador. 

 

d. Cumprir os dispostos do Edital e seus Anexos. 

 

e. Cumprir fielmente as obrigações definidas no Termo de Referência, de forma 

que os produtos sejam fornecidos de acordo com as exigências e prazos nele 

contidas; 

 

f. Comunicar ao Órgão Gerenciador, por escrito, qualquer anormalidade na 

prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos necessários; 
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g. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem 

prévia e expressa anuência do Órgão Gerenciador, devendo, neste caso, 

assumir total responsabilidade; 

 

h. Manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao 

recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive 

“ISSQN”, durante toda a execução do objeto, as quais são de natureza sine 

qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza; 

 

i. Havendo cisão, incorporação ou fusão, a aceitação de qualquer uma 

destas operações, como pressuposto para a continuidade da Ata de Registro 

de Preços, ficará condicionada à análise, pelo Órgão Gerenciador, do 

procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando 

todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em 

vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado; 

 

j. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para-fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre a prestação dos serviços 

objeto desta licitação; 

 

k. Aceitar nas mesmas condições Fornecedor Registrados, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado da Ata de Registro de Preços; 

 

l. Atender aos acréscimos e supressões solicitadas no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data de solicitação; 

 

m. Atender o disposto na Instrução Normativa nº 01/2010, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia SEGES) que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 
15.2. Cabe também ao Fornecedor Registrado: 

 

a. Responsabilizar-se pela execução do objeto da licitação, atendidos os 

requisitos e observadas às normas constantes do Edital; 
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b. Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos 

chamados para substituição, no caso de ser constatado algum defeito não 

ocasionado pelo armazenamento ou uso indevido pelo Órgão Gerenciador; 

 

I. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) 

meses e atendidos aqueles especificados na descrição dos produtos; 

 

II. O prazo de garantia dos produtos, oferecido pelo fornecedor registrado, 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia 

ofertada pelo fabricante; 

 

III. O prazo de validade dos produtos deverá estar expresso na embalagem 

ou produto; 

 

c. Colocar à disposição do Órgão Gerenciador todos os meios necessários à 

comprovação da qualidade e operacionalidade dos serviços, permitindo a 

verificação de sua conformidade com as especificações; 

 

d. Cumprir os prazos estipulados nesta Ata e as especificações dos materiais, 

objeto da contratação; 

 

e. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto desta Ata em que se verificarem vícios redibitórios, 

defeitos ou incorreções, não ocasionados pelo Órgão Gerenciador e, durante 

toda a vigência da Ata de Registro de Preços e da garantia. 

 

f. Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades 

requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as 

exigências legais. 

 

g. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação; 

 

h. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Órgão Gerenciador 

ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do 

fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão Gerenciador; 

 

i. Levar imediatamente ao conhecimento do Órgão Gerenciador quaisquer 

irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto; 
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j. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo Órgão Gerenciador, 

bem como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, 

principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das 

deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador; 

 

k. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Órgão Gerenciador 

para acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços. A 

existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a 

responsabilidade do Fornecedor Registrado pela execução de qualquer 

serviço; 

 

l. Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura da Ata de Registro de 

Preços, aceito pelo Órgão Gerenciador, para representar o fornecedor 

registrado, sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial 

para tratar de todos os assuntos definidos na Ata de Registro de Preços; 

 

m. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços objeto 

desta Ata ao Protocolo do Órgão Gerenciador. 

 

 

16 – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

16.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 

assumido com o CFM, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as 

seguintes:  

 

16.1.1 Advertência. 

16.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro 

de preço; 

16.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com o CFM, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

16.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 
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16.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, 

implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, subtraído 

o que foi executado.   

 

16.3 - Não havendo mais interesse do CFM na execução parcial ou total da Ata de 

Registro de Preços, em razão do descumprimento pelo Fornecedor Registrado de 

qualquer das condições estabelecidas para a aquisição do objeto deste certame, 

implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de 

Registro de Preços. 

 

16.4 - O descumprimento total ou parcial da obrigação, nos termos do item 16.3 

ensejará, além da multa do item 16.3, as sanções previstas nos subitens 16.1.1 a 

16.1.4 deste edital.  

 

16.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos 

pagamentos devidos pelo CFM ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas nesta cláusula. 

 

16.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CFM, as penalidades impostas 

poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

 

16.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura da Ata de Registro de 

Preços, ato que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida; ou no 

caso de não regularização por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte 

da documentação prevista neste edital, no prazo também previsto neste edital, 

acarretará em multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de outras cominações legais.  

 

16.8 – A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar a 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 da 

Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e da Ata de Registro de Preços e 

das demais cominações legais. 
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16.9 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade 

de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

 

17 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

17.1. O pagamento em favor do Fornecedor Registrado se dará por meio de ordem 

bancária até o 10º (décimo) dia útil após a entrega do documento de cobrança a 

administração do Conselho Federal de Medicina e o atesto da nota fiscal pelo 

Executor da Ata de Registro de Preços; 

 

17.2 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017, quando couber. 

 

17.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá NECESSARIAMENTE ser apresentada com 

os elementos essenciais do documento, tais como: 

 

17.3.1 Descrição do serviço conforme a lista de serviços anexo à Lei 

Complementar nº 116/2003; 

17.3.2 Prazo de validade; 

17.3.3 Data da emissão; 

17.3.4 Dados do contrato e do órgão contratante; 

17.3.5 Período de prestação dos serviços; 

17.3.6 Valor a pagar; e 

17.3.7 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

 

17.4 A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade 

(certidão negativa) perante Justiça do Trabalho, as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão 

negativa) perante a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho. 

 

17.5 Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, esta ficará 

responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo 

SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações 

posteriores), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 

480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
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17.6 Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará 

responsável por comunicar ao CFM qualquer alteração posterior na situação 

declarada, a qualquer tempo, durante a execução desta Ata.  

 

17.7 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, este ficará pendente até que o Fornecedor Registrado 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 

qualquer ônus ao Órgão Gerenciador. 

 

17.8 Se, por qualquer motivo alheio à vontade do Órgão Gerenciador, for 

paralisada a prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação 

de pagamento. 

 

17.9 Caso o Órgão Gerenciador não cumpra o prazo estipulado no item 17.1, 

pagará à ao Fornecedor Registrado atualização financeira de acordo com a variação 

do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.  

 

17.10 No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor 

Registrado, em virtude de penalidades impostas, o Órgão Gerenciador poderá 

descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 

 

18 – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE 

 

18.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

 

 

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 - A Fornecedor Registrado se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora 

pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Ata de Registro de Preços. 

 

19.2 - A Fornecedor Registrado se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, 

os documentos fornecidos pelo Órgão Gerenciador para execução da Ata de 

Registro de Preços. 
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19.3 - Para efeito desta Ata, não será considerado como precedente, novação ou 

renúncia aos direitos que a lei e a presente ata assegurem às partes, a tolerância 

quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições 

estipuladas na presente Ata. 

 

19.4 - A Fornecedor Registrado assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais 

resultantes da adjudicação desta Licitação. 

 

19.5 - A Fornecedor Registrado responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que 

venham a ser vítimas os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 

legais para o exercício das atividades. 

 

19.6 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Órgão Gerenciador, 

não eximirá o Fornecedor Registrado de total responsabilidade quanto ao 

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

 

 

20 - CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, correrão à 

conta dos recursos orçamentários através 6.2.2.1.2.44.90.52.004 – Equipamentos 

de Informática. 

 

 

21 – CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA 

 

21.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços 

dar-se-ão por meio dos funcionários JOÃO PEDRO DA SILVA - Gestor Técnico 

Titular e MARCELO SODRÉ - Gestor Substituto, especialmente designados, que 

anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, 

da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 

 

 

22 – CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

22.1. Constituem motivos incondicionais para a rescisão da Ata as situações 

previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei n° 8.666/93, inclusive 

com as consequências do artigo 80 da referida lei. 
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23 – CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO E DOS CASOS OMISSOS 
 

23.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em Brasília-DF, como competente para 

dirimir quaisquer dúvidas ou ações oriundas da presente da Ata de Registro de 

Preços, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

23.2 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com 

o intuito de solucionar os impasses, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, 

tendo por base o que dispõe a Lei nº 8.666/1993, o Decreto-Lei nº 3.555/2000, a Lei 

nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis. 

 

 

E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam a presente Ata 

em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo nomeadas. 

 
Brasília–DF,         de                      de 2021 

 

 

 

_________________________________________ 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

Órgão Gerenciador 
 

 

 

 

 

_________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fornecedor Registrado 

Anexo COTAÇÃO 1 - CFM (0189861)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 117



 
 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

SGAS 915 Lote 72, Asa Sul | Fone: (61) 3445-5900  
CEP: 70390-150 Brasília DF | http://www.portalmedico.org.br 

 

82 

ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO CFM Nº 017/2021 – PREGÃO 

ELETRÔNICO 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 

NOTEBOOKS, MINI DESKTOP E MONITORES, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXX NA FORMA ABAIXO: 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Órgão de Fiscalização da Profissão 

Médica, instituída pela Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957 e regulamentada 

pelo Decreto nº 6.821 de 14 de abril de 2009 que alterou o Decreto 44.045 de 19 de 

julho de 1958, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, com sede 

no SGAS 915 Sul, Lote 72 - Brasília - DF, CNPJ nº 33.583.550/0001-30, por seu 

representante legal, consoante delegação de competência conferida pela Lei nº 

3.268/57, neste ato representado pelo seu Presidente, MAURO LUIZ DE BRITTO 

RIBEIRO, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade 

n.º XXXXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado 

CONTRATANTE e do outro lado à empresa XXXXXXXXXXX, devidamente inscrita 

no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXXXXXX, representada 

neste ato pelo Sr. XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, RG nº 

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXX, doravante denominado 

CONTRATADA, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de 

setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 

2017, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 
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1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 Contrato para a AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, MINI DESKTOP E 
MONITORES. 

 

ITEM 01 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

01 
NOTEBOOK DE ALTO 
DESEMPENHO 

05 

 

ITEM 02 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

02 
MINI DESKTOP COM 
MONITOR DE 23’ 

24 

 

ITEM 03 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
AQUISIÇÃO 

IMEDIATA 

03 MONITOR DE VÍDEO 23’ 23 

 

 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1 O presente contrato é firmado através Sistema Eletrônico de Administração 

de Compras, através do site www.comprasnet.gov.br, de conformidade com as 

disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 3.555/2000 e 

5.450/2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis 

à espécie. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

4.1 A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento 

pela Administração, na Imprensa Oficial, a ser providenciado pelo CONTRATANTE, 

nos termos do art. 20 do Decreto 3.555/2000. 

 

 

5 – CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato será fixado a partir da data da sua 

assinatura e terá a duração de 12 meses. 

 

5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado na ocorrência de 

quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I a IV do artigo 57 da Lei n°. 8.666/93, 

desde que seja apresentada justificativa, por escrito, até o 10 (décimo) dia útil anterior 

ao termo final do prazo pactuado. 

 

5.3. A prorrogação será precedida da realização de pesquisa de preços de 

mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 

Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para 

Administração. 

 

5.4. Quando da prorrogação contratual, o contratante realizará negociação para 

redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido 

amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação 

do contrato. 

 

 

6 – CLÁUSULA SEXTA – DOS INSTRUMENTOS INTEGRANTES DESTE 

CONTRATO 

 

6.1. Constituem parte integrante do contrato os seguintes documentos, cujo teor as 

partes declaram ter pleno conhecimento: 

 

a. Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2021; 

b. Propostas e documentos que integram o processo, firmados pela 

CONTRATADA. 
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6.2 – Em caso de divergência entre os documentos integrantes e o contrato, 

prevalecerá este último. 

 

6.3 – Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em 

complemento deste contrato, definir a sua intenção e reger a execução adequada do 

objeto contratado dentro dos mais altos padrões da técnica atual. 

 

6.4 – Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execução deste contrato, estas 

devem ser dirimidas pelo CONTRATANTE, de acordo com o que consta no edital e 

seus anexos. 

 

 

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos bens objetos da licitação, atendidos os 

requisitos e observadas as normas constantes do Edital e anexos. 

 

7.2. Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos 

chamados para substituição, no caso de ser constatado algum defeito não 

ocasionado pelo armazenamento ou uso indevido pelo contratante; 

 

7.3. O prazo de garantia dos produtos, oferecido pelo licitante, não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia ofertada pelo fabricante; 

 

7.4. Cumprir os prazos estipulados e as especificações dos materiais, objeto da 

licitação; 

 

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios redibitórios, defeitos ou 

incorreções, não ocasionados pelo contratante, durante toda a vigência do contrato 

e da garantia. 

 

7.6. Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades 

requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências 

legais. 

 

7.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação; 
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7.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CFM ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo 

ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE; 

 

7.9. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer 

irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto; 

 

7.10. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem 

como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente 

quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE; 

 

7.11. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para 

acompanhamento da execução deste contrato. A existência da fiscalização de modo 

algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela 

execução de qualquer serviço; 

 

7.12. Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura aceito pelo CFM, para 

representar a licitante vencedora, sempre que for necessário, o qual tenha 

capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos; 

 

7.13. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços objeto da 

contratação ao Protocolo do CFM. 

 

 

8 – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, são obrigações do CONTRATANTE:  

 

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do edital e seus 

anexos, especialmente deste Termo;  

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua 

proposta;  

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
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envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis;  

d) Notificar a CONTRATADA por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;  

e) Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação 

ou com problemas;  

f) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;  

g) Disponibilizar área física mínima nas sedes do CFM/CRMS para instalação das 

estações de captura ao vivo e sua infraestrutura necessária;  

h) Cumprir e fazer cumprir todas as obrigações assumidas neste instrumento.  

 

 

9 – CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1 – No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 

assumido com o CFM, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as 

seguintes:  

 

9.1.1 Advertência. 

9.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

9.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com o CFM, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

 

9.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, 

implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, subtraído o que foi 

executado.  

 

9.3 - Não havendo mais interesse do CFM na execução parcial ou total do contrato, 

em razão do descumprimento pelo Fornecedor Registrado de qualquer das 

condições estabelecidas para a aquisição do objeto deste certame, implicará multa 

no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
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9.4 - O descumprimento total ou parcial da obrigação, nos termos do item 9.3 

ensejará, além da multa do item 9.3, as sanções previstas nos subitens 9.1.1 a 9.1.4 

deste edital.  

 

9.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos 

devidos pelo CFM ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, 

e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta 

cláusula. 

 

9.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CFM, às penalidades impostas 

poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

 

9.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida; ou no caso de não 

regularização por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte da 

documentação prevista neste edital, no prazo também previsto neste edital, 

acarretará em multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, sem prejuízo de outras cominações legais.  

 

9.8 – A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato, 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 fraude fiscal, garantido o direito à 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e neste contrato e das demais cominações legais. 

 

9.9 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 

ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1 – Constituem motivos para rescisão do contrato: 

a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

c. A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir 

pela impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado; 

d. O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
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e. A paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 

f. O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como 

a de seus superiores; 

g. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro 

próprio, pelo representante do CONTRATANTE designado para 

acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

h. A decretação de falência; 

i. A dissolução da CONTRATADA; 

j. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 

da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere 

este contrato; 

k. A supressão, por parte da CONTRATANTE, dos serviços, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), excetuando os casos em que a CONTRATADA formalizar 

interesse em continuar prestando os serviços; 

l. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE decorrentes do fornecimento efetuado, salvo no caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurada à CONTRATADA, nesse caso, o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

m. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste contrato. 

 

10.2 – A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

a. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, observado o 

disposto no artigo 109, Inciso I, letra “e”, da Lei de Licitações. 

b. Amigável, por acordo entre as partes, formalizada a intenção com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja conveniência 

para a CONTRATANTE; 

c. Judicial, nos termos da legislação vigente. 

 

10.3 – A rescisão do contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 da 

Lei de Licitações. 
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11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS VALORES E DA FORMA DE 

PAGAMENTO 

 

INSERIR TABELA COM VALORES  
 

11.1 O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de ordem 

bancária até o 10º (décimo) dia útil após a entrega do documento de cobrança a 

administração do Conselho Federal de Medicina e o atesto da nota fiscal pelo 

Executor do contrato; 

 

11.2 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017, quando couber. 

 

11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá NECESSARIAMENTE ser apresentada com 

os elementos essenciais do documento, tais como: 

 

11.4 Descrição do serviço conforme a lista de serviços anexo à Lei 

Complementar nº 116/2003; 

11.5 Prazo de validade; 

11.6 Data da emissão; 

11.7 Dados do contrato e do órgão contratante; 

11.8 Período de prestação dos serviços; 

11.9 Valor a pagar; e 

11.10 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

11.11 A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade 

(certidão negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a 

Seguridade Social (INSS), inclusive relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho e de relatório de atividades prestadas pela 

contratada, com a descrição dos serviços e seus valores correspondentes.  

 

11.12 Caso a empresa vencedora goze de algum benefício fiscal, esta ficará 

responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo 

SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, 

conforme modelo constante da IN competente da Secretaria da Receita Federal.  
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11.13 Após apresentada a referida comprovação, a empresa vencedora ficará 

responsável por comunicar ao CFM qualquer alteração posterior na situação 

declarada, a qualquer tempo, durante a execução do contrato.  

 

11.14 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, este ficará pendente até que a empresa vencedora 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 

qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

 

11.15 Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada 

a prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de 

pagamento. 

 

11.16 Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado no item 17.1, pagará 

à empresa vencedora atualização financeira de acordo com a variação do 

IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.  

 

11.17 Não caberá pagamento de atualização financeira à empresa vencedora caso 

o pagamento não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta; 

 

11.18  No caso de pendência de liquidação de obrigações pela empresa vencedora, 

em virtude de penalidades impostas, o CONTRATANTE poderá descontar de 

eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

11.19 Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

 

 

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 

 

12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo se 

houver prorrogação do contrato, conforme disciplina o artigo 57 da Lei nº 8.666/93, a 

critério do CONTRATANTE; 

 

12.2. Eventual atualização monetária do valor do contrato, após o interregno mínimo 

de 12 meses, será baseado no índice do IPCA/IBGE. 
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13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, correrão à 

conta dos recursos orçamentários 6.2.2.1.2.44.90.52.004 – Equipamentos de 

Informática. 

 

 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato dar-se-ão por 

meio dos funcionários – JOÃO PEDRO - Gestor Técnico Titular e MARCELO 

SODRÉ - Gestor Técnico Substituto, especialmente designados, que anotarão em 

registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 

8.666, de 21.06.93. 

 

14.2 - A execução dos Contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 

quando for o caso: 

 

a. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

b. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

c. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato. 

 

14.3 - O CONTRATANTE e a CONTRATADA observarão, no desempenho de suas 

atividades, as recomendações que por consenso sejam elaboradas para adequar o 

Contrato às mudanças que se fizerem necessárias. 

 

14.4 - O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.5 - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 
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convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 

 

15.2 - A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os 

documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para execução do contrato. 

 

15.3 - Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, novação 

ou renúncia aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem às partes, a 

tolerância quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e 

condições estipuladas no presente contrato. 

 

15.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais 

resultantes da adjudicação desta Licitação. 

 

15.5 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a 

serem vítimas os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto 

às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 

para o exercício das atividades. 

 

15.6 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não 

eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das 

obrigações pactuadas entre as partes. 

 

15.7 - Deverão estar inclusos no preço dos serviços ofertados todos os custos 

decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, inclusive 

ISS, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, taxas 

e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na 

forma prevista neste contrato e no edital. 
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16 – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 

DEFINITIVO 

 

16.1. De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n° 8.666/93, o objeto desta ata de 

registro de preços será recebido da forma como se segue: 

 
a. Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação de conformidade do produto com as especificações do 

Edital da Licitação; 

b. Definitivamente, após verificação da sua conformidade com as especificações 

contidas na proposta apresentada e/ou no edital e seus anexos, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório.  

 

16.2. A entrega do objeto pela empresa e seu recebimento pelo CFM não implicam 

sua aceitação definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura 

correspondente. 

 

16.3. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as 

cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como 

ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Fornecedor 

Registrado promova a substituição do objeto entregue fora das especificações ou no 

qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições. 

 

16.4. Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a 

apresentação pela Fornecedor Registrado de documento escrito onde constem às 

recomendações de uso, manutenção, conservação dos objetos entregues, bem 

como as relacionadas com as especificações técnicas destes. 

 

16.5. Os objetos desta ata de registro de preços serão recusados: 

 

a) Quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes 

nos Anexos desta ata e na proposta comercial da Fornecedor Registrado; 

b) Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e 

verificação. 

 

16.6. Ocorrendo a recusa, a Fornecedor Registrado deverá providenciar a 

substituição do mesmo no prazo de entrega, contados da comunicação feita pelo 

Órgão Gerenciador. 

 

16.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 
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Fornecedor Registrado em face da lei e desta contratação. 

 

16.8. Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Órgão Gerenciador rejeitará, no 

todo ou em parte, o objeto desta ata executado em desacordo com as cláusulas 

contratuais e proposta comercial. 

 

17 – CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS 

 

17.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em Brasília-DF, como competente para 

dirimir quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

17.2 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com 

o intuito de solucionar os impasses, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, 

tendo por base o que dispõe a Lei nº 8.666/1993, o Decreto-Lei nº 3.555/2000, a Lei 

nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis. 

 

E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente 

contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 

(duas) testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Brasília-DF,         de                              de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

CONTRATANTE 

 

 

______________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ 

NOME (RG) 

 

_______________________________ 

NOME (RG) 
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Conselho Federal de Medicina
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2021 (SRP)

 
Às 16:29 horas do dia 26 de abril de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 11373/2020,
Pregão nº 00017/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM
INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1
TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA,
SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.207,5600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DATEN TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 6.290,0000 e a quantidade de 100
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/04/2021
16:17:33 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA

LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, Melhor lance: R$ 6.290,0000

Homologado 26/04/2021
16:29:06

MAURO LUIZ DE
BRITTO RIBEIRO

 
Item: 2
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR
4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES
ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36
MESES, GABINETE COMPACTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 8.193,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. , pelo melhor lance de R$ 6.850,0000 e
a quantidade de 100 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/04/2021
16:17:33 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO
DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08, Melhor

lance: R$ 6.850,0000

Homologado 26/04/2021
16:29:18

MAURO LUIZ
DE BRITTO
RIBEIRO
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Item: 3
Descrição: MONITOR COMPUTADOR
Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO
TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE
AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A
36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 955,3700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. , pelo melhor lance de R$ 970,0000 ,
com valor negociado a R$ 955,3700 e a quantidade de 100 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/04/2021
16:17:33 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08, Melhor lance: R$

970,0000, Valor Negociado: R$ 955,3700

Homologado 26/04/2021
16:29:28

MAURO LUIZ
DE BRITTO
RIBEIRO

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(Processo Administrativo n° 23066.021812/2020-81) 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP, EXCETO QUANTO AOS 
ITENS 02, 04, 06, 09 E 12 DE AMPLA CONCORRÊNCIA  

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal da Bahia - UFBA, 
realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 
preço (por item), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 
2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 
Data da sessão: 09 de dezembro de 2020 
Horário: 09:00h (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras 

1. DO OBJETO 

1.1.  O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de 
Microcomputadores e Laptops, para atender às necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – 
UFBA, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e na DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
DE TIC do Termo de Referência. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 . Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 
do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto quanto aos itens 
02, 04, 06, 09 e 12 de ampla concorrência. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.2.1 Havendo dúvidas sobre o enquadramento de licitantes na condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, segundo os parâmetros estabelecidos no art. 3.º da Lei Complementar 
123/2006, além da realização das pesquisas pertinentes nos sistemas de pagamento da 
Administração Pública Federal, o Pregoeiro solicitará das participantes a apresentação de 
documentos contábeis aptos a demonstrar a correção e veracidade de sua declaração. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
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4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos 

4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
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e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6 .DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante;  
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência. 
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 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

6.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, em algarismo, com 2 (duas) 
casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

7.11.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, 
na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 
de habilitação. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos: 

7.26.1 no país, 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
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8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo razoável estabelecido pelo pregoeiro, 
não inferior a 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 
não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro do prazo convencionado da 
solicitação. 

8.6.3.1.   Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.6.3.2.  Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.6.3.3.   No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.6.3.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8.6.3.5.  Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.6.3.6.  Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão 
ser recolhidas pelos licitantes no prazo estipulado durante a sessão, após o qual poderão 
ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
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8.6.3.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
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9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. e 16 da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1.   O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 
Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em prazo razoável estabelecido pelo 
pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
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9.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, 
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

9.8.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove 
a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 
971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
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9.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

9.10.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 
2015); 

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador; 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( 
um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
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9.11. Qualificação técnica 

9.11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor são aqueles 
descritos no item 11.4 do termo de referência. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.20.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
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11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
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13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 
Termo de Referência. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

15.1. As cláusulas referentes à garantia técnica dos equipamentos estão previstas no Termo de 
Referência. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 
devolvida no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1  Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2 O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  
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17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  

17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

17.4.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

17.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência.  

17.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 
6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, 
sem ônus, antes da contratação. 

17.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

17.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

17.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
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requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3. apresentar documentação falsa; 

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. não mantiver a proposta; 

22.1.7. cometer fraude fiscal; 

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  
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22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
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22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha 
seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoeiro4@ufba.br e 
ngl@ufba.br, até às 17h de cada dia útil. 

24.2.1. No caso de recebimento via e-mail em horário estranho ao funcionamento oficial da 
unidade responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste subitem 
começarão a correr no primeiro dia e hora úteis subsequentes ao registrado na correspondência 
eletrônica. 

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 
da impugnação. 

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico informado no item 24.2 deste 
edital. 

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do edital e dos anexos. 

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário, pelo Pregoeiro.   

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
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25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras e 
www.ufba.br/licitacoes. 

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 

25.12.2. ANEXO II – Declaração de Dados para Assinatura da Ata. 

25.12.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

25.12.4. ANEXO IV – Tabela Comprobatória 

25.12.5. ANEXO V – Modelo de Proposta de Preços 

 

Salvador, ......... de ................................. de 2020 

Assinatura da autoridade competente 

Anexo COTAÇÃO 2 - UFBA (0190981)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 157



 

Anexo I do Edital 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo Administrativo nº 23066.021812/2020-81 

 
 
 
 
 

Aquisição de Estações de Trabalho (Desktops) 
e Equipamentos Móveis (Laptops) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Salvador, junho de 2020. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019 
 

1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1 Registro de Preços para eventual aquisição de Microcomputadores e Laptops para atender às 

necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas na DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC. 

1.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1.3  Bens e serviços que compõem a solução 

1.3.1 A estimativa para a quantidade dos itens a serem adquiridos nesse processo licitatório foi 
definida com base no levantamento das requisições recebidas através do SIPAC – Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, no qual todas as unidades da 
Universidade fazem seus respectivos planejamentos de compras. 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO / 

ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT / 

SIPAC 
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Microcomputador, memória 
ram: superior a 8 gb, núcleos 
por processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: 1 tb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: 
proprietário, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: compacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

471901/ 
52350000005

50 
Unidade 10 

 R$       
7.450,50  

 

R$ 74.505,00 
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2 

Microcomputador, memória 
ram: superior a 8 gb, núcleos 
por processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: 1 tb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: 
proprietário, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: compacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência.  

 471901/ 
52350000005

22  
Unidade 145 

 R$       
7.450,50  

 

R$ 
1.080.322,50 

 

 

 

3 

Microcomputador, memória 
ram: superior a 8 gb, núcleos 
por processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: 1 tb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: open 
source, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: compacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

471896 /  
52350000005

23 
Unidade 10 

 R$       
7.254,83  

 

R$ 72.548,30 

 

 

 

4 

Microcomputador, memória 
ram: 4 a 8 gb, núcleos por 
processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: 
proprietário, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: ultracompacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. 

469791 / 
52350000005

20 
Unidade 808  R$       

6.305,00  

 

R$ 
5.094.440,00 

 

 

 

5 Microcomputador, memória 
ram: 4 a 8 gb, núcleos por 

469791 / 
52350000005 Unidade 12 

 R$       
6.305,00  

 
R$ 75.660,00  
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processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: 
proprietário, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: ultracompacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

51  

 

6 

Microcomputador, memória 
ram: 4 a 8 gb, núcleos por 
processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: open 
source, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: ultracompacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. 

471896 / 
52350000005

21 
Unidade 23 

 R$       
5.985,00  

 

R$ 137.655,00 

 

 

 

7 

Microcomputador, memória 
ram: 4 a 8 gb, núcleos por 
processador: 4 a 8, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, monitor: 21 a 29 pol, 
componentes adicionais: 
com teclado e mouse, 
sistema operacional: open 
source, garantia on site: 
superior a 36 meses, 
gabinete: ultracompacto. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

471896 / 
52350000005

52 
Unidade 7  R$       

5.985,00  

 

R$ 41.895,00 
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8 

Notebook, tela: até 14 pol, 
interatividade da tela: sem 
interatividade, memória ram: 
superior a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, bateria: até 4 células, 
alimentação: bivolt 
automática, sistema 
operacional: open source, 
garantia on site: 36 meses. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

471842/  
52350000005

17 
Unidade 4 

 R$    
11.087,33  

 

R$ 44.349,32 

 

 

 

9 

Notebook, tela: até 14 pol, 
interatividade da tela: sem 
interatividade, memória ram: 
superior a 8 gb, 
núcleos por processador: 4 a 
8, armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, bateria: até 4 células, 
alimentação: bivolt 
automática, sistema 
operacional: proprietário, 
garantia on site: 36 meses. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. 

471839 / 
52350000005

24 
Unidade 25 

 R$    
11.316,67  

 

R$ 282.916,75 

 

 

 

10 

Notebook, tela: até 14 pol, 
interatividade da tela: sem 
interatividade, memória ram: 
superior a 8 gb, 
núcleos por processador: 4 a 
8, armazenamento hdd: sem 
disco hdd gb, 
armazenamento ssd: 110 a 
300, bateria: até 4 células, 
alimentação: bivolt 
automática, sistema 

471839/ 
52350000005

53 
Unidade 7 

 R$    
11.316,67  

 

R$ 79.216,69  
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operacional: proprietário, 
garantia on site: 36 meses. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência.  ME 
/ EPP 

 

 

11 

Notebook, tela: até 14 pol, 
interatividade da tela: sem 
interatividade, memória ram: 
5 a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd, armazenamento 
ssd: 110 a 300 gb, bateria: 
até 4 células, alimentação: 
bivolt automática, sistema 
operacional: open source, 
garantia on site: 36 meses. 
Especificações técnicas 
contidas no adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

451920/ 
52350000005

15 
Unidade 7 

 R$       
5.779,99  

 

R$ 40.459,93 

 

 

 

12 

Notebook, tela: até 14 pol, 
interatividade da tela: sem 
interatividade, memória ram: 
5 a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd, armazenamento 
ssd: 110 a 300 gb, bateria: 
até 4 células, alimentação: 
bivolt automática, sistema 
operacional: proprietário, 
garantia on site: 36 meses. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. 

451903 / 
52350000005

15 
Unidade 62 

 R$       
5.975,99  

 

R$ 370.511,38 
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13 

Notebook, tela: até 14 pol, 
interatividade da tela: sem 
interatividade, memória ram: 
5 a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, 
armazenamento hdd: sem 
disco hdd, armazenamento 
ssd: 110 a 300 gb, bateria: 
até 4 células, alimentação: 
bivolt automática, sistema 
operacional: proprietário, 
garantia on site: 36 meses. 
Especificações técnicas 
contidas no Adendo 01, parte 
do Termo de Referência. ME 
/ EPP 

451903 / 
52350000005

54 
Unidade 13  R$       

5.975,99  

 

R$ 77.687,87 

 

 

 

      

 R$ 
7.472.167,74 

 

 
 
 

2 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

2.1  Contextualização e Justificativa da Contratação 

2.1.1 A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA - UFBA. É prática da UFBA manter um conjunto de Registros de Preços 
com diversos tipos de itens de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, 
que poderão ser contratados pela Administração durante o período de validade destes 
Registros de Preços. Esta, portanto, é a motivação principal para a realização deste registro 
de preços: registrar os preços, através da modalidade de Pregão Eletrônico, para as futuras 
aquisições de Equipamentos e bens de Informática para a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 

2.1.2 A escolha pela aquisição de novos equipamentos foi baseada na análise da vantajosidade 
dos aspectos técnicos e econômicos da solução, considerando: 

a) A necessidade de renovação do parque de estações de trabalho da UFBA; 
b) Inviabilidade econômica de atualização tecnológica dos equipamentos atualmente em uso, 

em função de sua obsolescência tecnológica e dos custos relacionados à substituição de 
peças; 

c) Inviabilidade econômica da aquisição de serviço de suporte técnico / manutenção para o 
parque de estações de trabalho em uso, devido ao seu atual estado de conservação; 

d) A necessidade de aquisição de diferentes perfis técnicos de equipamentos para atender às 
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demandas de diferentes grupos de usuários, de acordo com a utilização requerida pelas 
unidades. 

 
2.1.3 A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SRP) para este Processo 

licitatório se dá pela flexibilidade que este sistema de compra oferece para a administração 
pública. Com a limitação dos recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal 
para as aquisições de bens e serviços de informática, a administração terá que decidir, com 
base nos preços apresentados pelas empresas licitantes vencedoras, quais produtos 
deverão ser priorizados e efetivamente contratados. Pela própria natureza deste sistema de 
compras, a UFBA não tem nenhuma obrigação por realizar a contratação de quaisquer dos 
itens licitados. Além do mais, este Registro de Preços terá uma validade de até 12 (doze) 
meses, o que vai permitir a administração central escolher o melhor momento de efetivar 
as contratações de acordo com as disponibilidades financeiras do momento.   
 

2.1.4 As especificações dos sistemas operacionais presentes nos itens de microcomputadores 
justificam-se em função da compatibilidade necessária com os ambientes aos quais os 
equipamentos se integrarão. Dessa forma, de acordo com o padrão específico de cada 
ambiente a ser atendido, preserva-se os investimentos previamente realizados e garante-se 
a funcionalidade necessária para o desenvolvimento das atividades, sejam elas 
administrativas ou acadêmicas. 

 
2.1.5 A necessidade da aquisição e a justificativa de escolha da solução foram objeto de 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR realizado em conformidade com o disposto na Instrução 
Normativa n° 1, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital, que “dispõe sobre 
o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 
pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 
Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal”. 

 

2.2  Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS 
ID Objetivos Estratégicos 

N10 
Objetivo Estratégico - Consolidar, aperfeiçoar e qualificar a infraestrutura física, 
tecnológica e de serviços da Universidade à luz do paradigma do Campus Inteligente, 
Sustentável e Humanizado. 

 
ALINHAMENTO AO PDTIC 

ID  Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada 

A4.2.2 
Adquirir estações de trabalho, 
dispositivos móveis e 
dispositivos periféricos 

M4.2 
Atualizar e ampliar o parque de estações de 
trabalho e dispositivos móveis, com seus 
equipamentos, software e serviços 
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ALINHAMENTO AO PAC 2020 

Item Descrição 
42970 a 42978 Microcomputador 

 

2.3  Estimativa da demanda 

2.3.1 A estimativa para a quantidade dos itens a serem adquiridos nesse processo licitatório foi 
definida considerando as requisições recebidas através do Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (SIPAC), no qual todas as unidades da Universidade fazem seus 
respectivos planejamentos de compras, conforme calendário determinado no início de 
cada ano pela Coordenadoria de Material e Patrimônio (CMP), da Pró-Reitora de 
Administração (PROAD), e em consonância com o Plano Anual de Contratações (PAC).  

2.3.2 Além do total de requisições, foi analisado o quantitativo de empenhos gerados pelas 
unidades da UFBA relativos ao Pregão 36/2017. Com o levantamento realizado, notou-se 
que seria mais eficiente para a Administração reduzir a quantidade de itens no próximo 
Pregão, pois tanto os Microcomputadores, quanto os Notebooks denominados básicos e 
avançados suprem as demandas da universidade. Assim, para o atual processo, excluiu-se 
os itens denominados intermediários. 

2.3.3 Cabe ressaltar que o quantitativo de empenhos realizados foi abaixo das demandas do 
órgão. Isso se dá por conta das restrições orçamentárias impostas nos últimos anos, que 
obrigaram a Administração a priorizar recursos. 

2.3.4 Dessa forma, comparando as requisições das unidades realizadas via SIPAC e os 
empenhos referentes ao último pregão, notou-se que a melhor solução para definir o 
quantitativo do presente processo licitatório seria considerar em primeiro lugar, as 
requisições das unidades, pois elas refletem com maior clareza as demandas reais da 
universidade. 

2.3.5 Assim, com o objetivo de atender as requisições da UFBA para o período de vigência do 
novo processo, definiu-se que o seguinte quantitativo poderá suprir as necessidades do 
órgão de maneira satisfatória: 

  

DESKTOP BÁSICO 

DESCRIÇÃO QDT ESTIMADA 

Desktop Básico com Windows 820 

Desktop Básico sem Windows 30 

TOTAL 850 
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DESKTOP AVANÇADO 

DESCRIÇÃO QDT ESTIMADA 

Desktop Avançado com Windows 155 

Desktop Avançado sem Windows 10 

TOTAL 165 

 

NOTEBOOK BÁSICO 

DESCRIÇÃO QDT ESTIMADA 

Notebook Básico com Windows 75 

Notebook Básico sem Windows 7 

TOTAL 82 

 

NOTEBOOK AVANÇADO 

DESCRIÇÃO QDT ESTIMADA 

Notebook Avançado com Windows 32 

Notebook Avançado sem Windows 04 

TOTAL 36 

 

2.4  Da adjudicação por item 

2.4.1 O presente Termo de Referência observa o disposto na Súmula nº 247 do TCU no tocante 
à obrigatoriedade da regra geral de adjudicação por item e não por preço global. Tal regra 
permite, assim, a mais ampla participação dos licitantes interessados na presente 
contratação. 

2.5  Parcelamento da Solução de TIC 

2.5.1 Considerando o disposto no inc. I do §2° do art. 12 da IN 01/2019/SGD a Equipe de 
Planejamento da Contratação avaliou a viabilidade de “realizar o parcelamento da solução 
de TIC a ser contratada, em tantos itens quanto se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis”. 

2.5.2 Desse modo, embora seja uma opção parcelar a aquisição do equipamento e dos seus 
periféricos (monitor, teclado, mouse, etc), pesaram a favor do não parcelamento os 
seguintes pontos: 
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a) As múltiplas aquisições gerariam quantidade maior de contratos a serem geridos pela 
Administração, comprometendo o princípio da eficiência administrativa; 

b) A garantia do conjunto seria prejudicada uma vez que deveria ser prestada por cada 
fornecedor individualmente, gerando múltiplas relações contratuais de garantia e 
comprometendo a disponibilidade dos equipamentos caso ocorra falhas isoladas na 
prestação da garantia por qualquer dos fornecedores; e 

c) A competitividade do certame permanece resguardada, uma vez que o mercado tem 
capacidade para atendimento da demanda da forma como foi estruturada. 
 

2.6  Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 

2.6.1 Prover recursos e ferramentas de TIC alinhadas às necessidades da universidade; 
2.6.2 Garantir o contínuo aumento da eficiência e da produtividade da força de trabalho, 

através da disponibilização de ferramentas de trabalho adequadas às necessidades; 
2.6.3 Renovar e atualizar o parque de microcomputadores de uso administrativo, em 

substituição a equipamentos em fim de ciclo de vida e/ou sem garantia técnica; 
2.6.4 Proporcionar aumento da disponibilidade, da estabilidade e da reparabilidade dos 

recursos e ferramentas de TIC.  
 

3 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1  Requisitos de Negócio 

3.1.1 Necessidade de garantir a continuidade dos serviços prestados com suporte em recursos de 
TIC. Essa funcionalidade está ligada ao princípio da Continuidade do Serviço Público, o qual 
diz que sendo o Estado detentor dos bens e interesses públicos este não pode parar, pois 
senão estaria deixando de defender ou representar a coletividade; 

3.1.2 Necessidade de renovar o parque de estações de trabalho em uso na Universidade Federal 
da Bahia; 

3.1.3 Necessidade de atualizar os recursos tecnológicos disponíveis aos usuários internos, 
propiciando o aumento da eficiência e da produtividade; e 

3.1.4 Necessidade de mitigar possíveis riscos, danos ou indisponibilidade a prestação de serviços 
de TIC, decorrentes de problemas técnicos identificados nos equipamentos.  

 

3.2  Requisitos Legais 

3.2.1 Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências; 
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3.2.2 Decreto-Lei 200/1967: Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece 
diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências; 

3.2.3 Lei nº 8.666/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 

3.2.4 Lei 10.520/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

3.2.5 Decreto nº 7.892/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Preços para órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal; 

3.2.6 Decreto nº 5.450/2005: Regulamenta a aplicação do pregão em sua forma eletrônica; 
3.2.7 Decreto nº 7.174/2010: Disciplina as condições especiais para a aquisição de bens e 

contratação de serviços de TIC para órgãos e entidades sob controle da União; 
3.2.8 Acórdão nº 1099/2008 – TCU Plenário – Manifestou entendimento de que, havendo 

dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não 
parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico; 

3.2.9 Nota Técnica nº 02/2008 – SEFTI/TCU – Estabelece o uso do pregão para aquisição de bens 
e serviços de tecnologia da informação; 

3.2.10 Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019: Dispõe sobre o processo de contratação de 
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP 
do Poder Executivo Federal; 

3.2.11 Instrução Normativa SEGES/ME nº 01/2019: Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de 
bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de 
Planejamento e Gerenciamento de Contratações; 

3.2.12 Instrução Normativa SGD/ME nº 02/2019: Regulamenta o art. 9º-A do Decreto nº 7.579, de 
11 de outubro de 2011, e o art. 22, § 10 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
dispõe sobre a composição e as competências do Colegiado Interno de Referencial Técnico. 

3.2.13 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2018-2022; 
3.2.14 Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI UFBA 2014-2017. 

3.3  Requisitos de Garantia e Manutenção 

3.3.1 Os requisitos de Garantia e Manutenção estão especificados para cada item nos Adendos 
deste Termo de Referência. 

3.4  Requisitos Temporais 

3.4.1 O(s) CONTRATO(S) decorrente(s) da ATA REGISTRO DE PREÇOS terão vigência de 12 (DOZE) 
MESES e deverão ser assinados no prazo de validade da ATA. A GARANTIA TÉCNICA do(s) 
equipamento(s) terá vigência de, no mínimo, 36 (TRINTA E SEIS) MESES para Notebooks e 
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60 (SESSENTA) MESES para Desktops, a contar da data de RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

3.5  Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 

3.5.1 No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às 
Instruções Normativas 05/2017/SEGES e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, 
para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes 
compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis. 

3.6  Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

3.6.1 A arquitetura tecnológica da solução deverá observar, no que for aplicável, os requisitos 
específicos de cada ITEM – de acordo com os ADENDOS I, II, III e IV. 

3.7  Requisitos de Segurança da Informação 

3.7.1 A CONTRATADA deverá manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso 
em razão da execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, 
divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros. 

3.8  Outros Requisitos Aplicáveis 

3.8.1 Nos termos do Capítulo V (arts. 41 e 42) do Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015, é 
fortemente recomendável que a CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar 
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira”. 

 

4 RESPONSABILIDADES 

4.1  Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 
 
4.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua PROPOSTA; 
4.1.2 Nomear GESTOR e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do CONTRATO para exercer 

o acompanhamento e fiscalização da execução contratual e mantendo, inclusive, o registro 
histórico devidamente documentado, conforme o disposto inc. XIV do art. 33 da IN-
01/2019/SGD; 

4.1.3 Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de ORDENS DE 
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SERVIÇO, de acordo com os critérios estabelecidos nesse TERMO DE REFERÊNCIA, 
observando-se o disposto no art. 32 da IN-01/2019/SGD; 

4.1.4 Receber o objeto/serviço fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a 
PROPOSTA aceita, conforme inspeções realizadas, observando o disposto no art. 33 da IN-
01/2019/SGD, verificando minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

4.1.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da entrega do(s) bem(ns) adquiridos e recebidos, 
no prazo e condições estabelecidas no EDITAL e seus anexos; 

4.1.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
CONTRATADA, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017/SEGES/MPDG; 

4.1.7 Comunicar à CONTRATADA por escrito (ou por meio eletrônico hábil), fixando prazo para a 
sua correção, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 
para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.8 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, 
de acordo com o devido processo administrativo e garantidos os direitos de contraditório e 
ampla defesa; 

4.1.9 Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento 
da Solução de Tecnologia da Informação; 

4.1.10 Realizar, no momento da licitação e sempre que possível, diligências e/ou PROVA DE 
CONCEITO (avaliação de amostras) com o LICITANTE classificado provisoriamente em 
primeiro lugar, para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas, 
exigindo, no caso do fornecimento de bens, a descrição em sua proposta da marca e 
modelo dos bens ofertados; 

4.1.11 Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do 
CONTRATO, incluindo as bases de dados, pertençam à ADMINISTRAÇÃO, justificando os 
casos em que isso não ocorrer; 

4.1.12 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, a exemplo daqueles 
listados no art. 5° da IN 05/SEGES/MPDG de 26/05/2017; e 

4.1.13 Não transferir à CONTRATADA a responsabilidade para realização de atos administrativos ou 
a tomada de decisão. 

 

4.2  Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 
Além de garantir a fiel execução dos serviços contratados de acordo com os termos contratuais, 
são responsabilidades da CONTRATADA: 
 

4.2.1 Executar o OBJETO conforme as especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA e de sua 
PROPOSTA, efetuando a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
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especificações, prazo e local contratados, acompanhado da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de garantia ou validade; 

4.2.2 Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, 
os equipamentos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de 
entrega estabelecido; 

4.2.3 Caso os bens oferecidos tenham sido importados, a Contratada deverá comprovar, no 
momento da entrega, sua origem e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, 
sob pena de não serem aceitos e incidirem as penalidades contratuais previstas; 

4.2.4 Cumprir a GARANTIA e prestar assistência técnica para os equipamentos, na forma e nos 
prazos estabelecidos, assegurando a reposição de peças e prestando os serviços durante o 
período de garantia no local onde estiver instalado o equipamento durante o período da 
garantia; 

4.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), incluindo a 
obrigação de substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado, o objeto com 
avarias ou defeitos ou que não atenda às especificações exigidas; 

4.2.6 Apresentar seus empregados diretamente envolvidos na prestação dos serviços junto ao 
CONTRATANTE devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, quando for 
o caso; 

4.2.7 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão ao ambiente físico deste para a execução do(s) serviço(s) – instruindo-os quanto 
à necessidade de acatar as normas internas vigentes; 

4.2.8 Arcar com todos os custos administrativos de sua responsabilidade relacionados ao OBJETO 
e à execução do CONTRATO, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

4.2.9 Indicar e manter PREPOSTO apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, que deverá 
responder pela fiel execução do CONTRATO, de acordo com os requisitos definidos; 

4.2.10 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do GESTOR DO CONTRATO, 
inerentes à execução do objeto contratual; 

4.2.11 Informar prontamente ao CONTRATANTE sobre fatos e/ou situações relacionadas à 
prestação dos serviços contratados que representem risco ao êxito da contratação ou o 
cumprimento de prazos exigidos, além de responsabilizar-se pelo conteúdo e veracidade 
das informações prestadas - sob pena de incorrer em situações de dolo ou omissão; 

4.2.12 Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou 
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação 
contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE; 

4.2.13 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de Tecnologia da 
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Informação pelo CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o 
fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida 
necessária; 

4.2.14 Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação – assim 
como deve zelar pelo cumprimento de suas obrigações legais, fiscais e trabalhistas; 

4.2.15 Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia 
da Informação durante a execução do contrato, conforme art. 18, inciso I, alínea “g” da IN 
SLTI.MP n° 04, de 11/09/2014; 

4.2.16 Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins de 
comprovação de atendimento das especificações técnicas; 

4.2.17 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da 
Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do CONTRATO, 
incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados ao CONTRATANTE, 
nos termos da legislação vigente; 

4.2.18 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
no objeto contratual, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor total; 

4.2.19 Zelar pelo cumprimento de leis e normas relativas à segurança e medicina do trabalho 
durante a execução de quaisquer serviços de sua responsabilidade nas instalações do 
CONTRATANTE. Assim como cumprir as normas do CONTRATANTE aplicáveis em suas 
instalações funcionais, inclusive regras de acesso e controles de segurança; e 

4.2.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.2.21 É permitida a oferta de equipamentos comprovadamente superiores ao modelo contratado, 
nas mesmas condições de preço, fornecimento e garantia, no caso de indisponibilidade do 
originalmente proposto na Ata de Registro de Preços, devendo este estar em linha de 
comercialização normal pelo fabricante. 

4.2.22 Sempre que houver descontinuidade ou alteração nos modelos propostos, a CONTRATADA 
deverá comunicá-las, mantendo o Órgão Gerenciador da Ata e a CONTRATANTE informados. 
Os novos modelos de equipamentos deverão ser submetidos à teste de conformidade pelo 
Órgão Gerenciador e, caso aprovado, será o modelo a ser entregue para as contratações 
futuras provenientes da Ata de Registro de Preços vigente. 

4.2.23 A CONTRATADA é responsável, ainda, por aprovar a conexão ou instalação nos 
equipamentos, de produtos de hardware, externos ou internos, e/ou de software de outros 
fornecedores ou fabricantes, desde que tal iniciativa não implique danos físicos ao 
equipamento e não constitua perda vigência da GARANTIA prevista no presente TERMO DE 
REFERÊNCIA, procedimento este que deverá ser acompanhado pelo fabricante ou seu 
representante para reposição de lacres, quando for o caso; 

4.2.24 Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
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com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

4.2.25 Em relação à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, compete aos FORNECEDORES REGISTRADOS: 
a) Aceitar os termos e condições da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com a 

legislação vigente e com o instrumento pactuado no TERMO DE REFERÊNCIA; 
b) Manter, durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, as condições de habilitação 

exigidas no EDITAL; e 
c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS sem a expressa concordância do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

4.3  Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços 
4.3.1 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 
4.3.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos ou 

preços registrados; 
4.3.3 Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não participantes, 

contendo: 
a) as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, 

ou sistema informatizado, quando disponível; e 
b) definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de 

prazo e responsável. 
4.3.4 Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando, dentre 

outros: 
a) a definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da solução de 

TIC; 
b) as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos órgãos 

participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e 
redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a 
capacidade mínima de fornecimento e for requerida pela contratada; e 

c) as regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de Preços, 
garantida a realização de Prova de Conceito, em função de fatores supervenientes que 
tornem necessária e imperativa a substituição da solução tecnológica; 

 

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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5.1  Recebimento dos bens 
5.1.1 Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do 
recebimento provisório. 

5.1.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 

5.1.3 Caso não atenda as especificações, a empresa será penalizada, pelo não cumprimento do 
estabelecido no Edital, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis. 

5.1.4 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 
competente.  
 

5.2  Da Garantia Contratual 
 
5.2.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após 
o término da vigência contratual, em valor correspondente a 3% (três por cento) do valor 
total do contrato.  

5.2.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

5.2.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
5.2.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

5.2.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F 
da IN SEGES/MP nº 5/2017.  

5.2.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
5.2.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
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5.2.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato;  
5.2.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
15.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.  

5.2.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.  

5.2.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

5.2.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

5.2.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

5.2.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação.  

5.2.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.  

5.2.11 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  
5.2.12 Será considerada extinta a garantia:  

5.2.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do contrato;  
5.2.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do 
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

5.2.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

5.2.14 A contratada autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no neste Edital e no Contrato. 

5.3  Da Subcontratação 
5.3.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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5.4  Métodos e Estratégias de Suprimento 
5.4.1 O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de 

entrega não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso; 

5.4.2 Para as demandas da Universidade Federal da Bahia - UFBA, os bens deverão ser entregues 
na sede do órgão, no endereço Rua Barão de Jeremoabo, s/nº, Campus Universitário de 
Ondina – Ondina – Salvador – Bahia, CEP 40.170-115, nos dias úteis, no horário das 08 
horas às 17 horas. 
 

5.5  Medidas Acauteladoras 
5.5.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 

5.6  Controle da Execução 
5.6.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da contratação, e de tudo 
dará ciência à Administração.   

5.6.1.1 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato.  

5.6.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-Responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

5.6.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 

5.7  Das Infrações e das Sanções Administrativas 
5.7.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no 
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decorrer da contratação:  
5.7.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato;  
5.7.1.2 Apresentar documentação falsa;  
5.7.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;  
5.7.1.4 Cometer fraude fiscal;  
5.7.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 
Preços ou no Contrato.  

5.7.2 A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

5.7.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;  
5.7.2.2 Multa:  

a. Pelo atraso injustificado na entrega dos equipamentos, a licitante contratada incorrerá 
em multa moratória diária de 0,2% (dois décimos por cento) nos primeiros 30 (trinta) 
dias de atraso e de 0,4% (quatro décimos por cento) para atraso superior a 30 (trinta) 
dias, calculado sobre o valor global do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor contratado.  

b. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do 
contrato.  

c. Quando do atraso em relação ao prazo máximo exigido para o reparo de equipamento 
com defeito, a UFBA poderá aplicar a multa de 0,05% (cinco centésimos porcento) do 
valor do equipamento, por hora de atraso, podendo atingir até 0,1% (um décimo por 
cento), na hipótese de atrasos superior a 10 (dez) horas ou, ainda, quando o intervalo 
entre defeitos, no mesmo equipamento, for menor que 60 (sessenta) dias, até o limite 
de 10% (dez por cento) do valor do equipamento.  
 

5.7.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA, pelo prazo de até dois anos;  

 
Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.  
 

5.7.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até cinco anos;  
 
5.7.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
causados.  

5.7.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
5.7.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 
5.7.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
5.7.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
5.7.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 
5.7.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

5.7.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

5.7.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

6 ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 

 
6.1 O custo estimado da contratação é de R$ 7.472.167,74 (sete milhões quatrocentos e setenta e 
dois mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos). 
 

6.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de 
mercado e mediante consulta ao Painel de Preços.   
 

7 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
7.1 Na forma do art. 21 da Instrução Normativa n° 01/2019/SGD/ME, a adequação orçamentária 

e o cronograma físico-financeiro contêm a estimativa do impacto econômico-financeiro no 
orçamento do órgão ou entidade, com indicação das fontes de recurso e o cronograma de 

Anexo COTAÇÃO 2 - UFBA (0190981)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 179



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 47  
PREGÃO SRP 31/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23066.021812/2020-81 

execução física e financeira, contendo o detalhamento das etapas ou fases da Solução a ser 
contratada, com os principais serviços ou bens que a compõe, e a previsão de desembolso 
para cada uma delas. 

7.2 Porém, considerando o disposto no §2° do art. 7° do Decreto n° 7.892, de 23/01/2013, que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, “na licitação para registro de preços não é 
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do 
contrato ou outro instrumento hábil”. 

 

8 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, não 
admitida prorrogação e deverão ser assinados no prazo de validade da ATA, desde que haja 
preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2 A GARANTIA TÉCNICA do(s) equipamento(s) terá vigência de, no mínimo, 36 (TRINTA E SEIS) 
MESES para Notebooks e 60 (SESSENTA) MESES para Desktops, a contar da data de 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

9 DA REVISÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 
9.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas 
as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Os valores do(s) CONTRATO(S) decorrentes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são fixos e 
irreajustáveis. 

 
 

10 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1 Fase de Aceitação da Proposta 

10.1.1 Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal, feito através do 
Portal de Compras do Governo Federal, a empresa licitante terá o prazo máximo estipulado pelo 
pregoeiro, para fornecer os seguintes documentos, sob pena de desclassificação: 
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i.  Proposta de fornecimento, com valor e descrição detalhada do item, incluindo 
fabricante e modelo; 
ii. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser 
encontrada no ANEXO IV;  
iii. Declaração assumindo inteira responsabilidade sobre o cumprimento dos prazos 
e condições de garantia dos equipamentos estabelecidos neste Termo de 
Referência; 
iv. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante como catálogos, 
manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do 
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource 
Locator), que comprovem tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste 
termo de referência. Não será considerada a simples declaração (timbre) do 
licitante como comprovação;   
v. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na 
internet. Deve ser indicado na planilha ANEXO IV, para cada documento 
apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado;  
vi. Devem ser apresentados documentos que comprovem as certificações para as 
alíneas onde são expressamente solicitadas, devendo ser de domínio público, 
estarem disponíveis na internet. Deve ser indicado na planilha ANEXO IV, para cada 
certificação solicitada, o endereço eletrônico onde poderá ser consultada. Não será 
considerada a simples declaração (timbre) do licitante como comprovação;  
vii. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e 
etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando 
marca, modelo e quantidade.  

  
11.2. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 
 

11.2.1 __________________________________________________ Os preços deverão ser 
expressos em reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da prestação dos 
serviços relativos a esta contratação. Os preços poderão ser cotados com até 2 (duas) casas 
decimais.  

11.2.2 A licitante classificada e habilitada provisoriamente em primeiro lugar deve preencher os 
preços do(s) modelo(s) de proposta de preços ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA do(s) 
item(ns) em que for vencedor, conforme lances.  

11.2.3 A licitante classificada e habilitada provisoriamente em primeiro lugar poderá, a critério da 
UFBA, ser convocada para realização dos procedimentos de avaliação de amostras, em 
Salvador/BA, nas dependências da Superintendência de Tecnologia da Informação, visando 
a aferir o atendimento aos requisitos de desempenho da solução tecnológica. 

11.2.4 Caso o Relatório Final de Avaliação indique a não-conformidade da solução tecnológica 
ajustada às especificações exigidas, a licitante não será habilitada.  
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11.2.5 No caso de desclassificação da licitante, será convocada a próxima licitante classificada para 
envio da proposta de preços, conforme item 11.1.2, e para realização dos procedimentos 
de avaliação de amostras, e assim sucessivamente, até que uma licitante cumpra os 
requisitos e funcionalidades especificadas e seja declarada vencedora. 

 
11.3 Justificativas para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência 

 

11.3.1 Nos termos da legislação vigente, quando aplicável, conforme previsão em EDITAL, nas 
aquisições de bens e serviços de informática e automação definidos pela Lei n° 8.248, de 
1991, será assegurado o direito de preferência conforme procedimento estabelecido nos 
artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, e nos art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006. Sendo que as licitantes qualificadas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência terão prioridade no 
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 
Destacando-se que a aplicação desse critério e direito ocorrem de forma automática no 
sistema “compras governamentais”. 

 

11.4  Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

 
11.4.1 Para efeito de qualificação técnica, a LICITANTE deve demonstrar sua aptidão e capacidade 

técnico-operacional para a execução do OBJETO mediante comprovação de prestação bem-
sucedida de serviços em características e quantidades compatíveis com a presente licitação, 
mediante apresentação de um ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA que deverão 
comprovar o fornecimento de, no mínimo, 10% (dez por cento) do volume estimado de 
equipamentos com características compatíveis com o objeto da presente pretensão 
contratual, incluindo garantia e assistência técnica, em período compreendido durante os 
últimos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação do Edital desta contratação, podendo 
considerar contratos já executados e/ou em execução.  

11.4.2 A comprovação de capacidade técnica será realizada individualmente para cada item.  
11.4.3 Para o objeto a ser contratado, a(s) Licitante(s) deverá(ão) apresentar:  

11.4.3.1 atestado(s) que se refiram a contratos já concluídos ou já decorrido no 
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior devendo ser comprovado por meio do contrato;  
11.4.3.2 atestado(s) que se refiram a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.  

11.4.4 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações necessárias à 
comprovação de legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s) fornecendo, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços. 
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12 DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

 

12.4 Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto 
Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima 
da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente. 

 

 
____________________ 

Integrante 
Requisitante 

<Nome> 
<Cargo> 

 <Matrícula> 

 
____________________ 

Integrante 
Técnico 
<Nome> 
<Cargo> 

 <Matrícula> 

 
____________________ 

Integrante 
Administrativo 

<Nome> 
<Cargo> 

 <Matrícula> 

 

 

Autoridade Máxima da Área de TIC 

 

<Nome> 
<Cargo> 

 <Matrícula> 
Local, <dia> de <mês> de <ano>. 

Aprovo, 

 

Autoridade Competente 

 

<Nome> 
<Cargo> 

 <Matrícula> 

Local, <dia> de <mês> de <ano>.
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ADENDO I 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO 

 
A. RESUMO: 

 

Item Descrição 
1 Microcomputador Desktop Avançado com Windows 
2 Microcomputador Desktop Avançado com Windows 
3 Microcomputador Desktop Avançado sem Windows 

 
 
 
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
 
 
1. PROCESSADOR  

a) Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar;  
b) Controladora de memória e de vídeo integrada;  
c) Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz, com memória cache L3 de no 

mínimo 9mb e 06 (seis) núcleos reais de processamento ou superior; 
d)  Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard);  
e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e 

a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento;  
f) Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem 

diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras 
gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de 
interrupções;  

g) Atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

h) O Processador deverá da última geração disponibilizado pelo fabricante de desktops em 
sua linha corporativa no Brasil.  
 

2. BIOS  

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou 
ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir 
livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto 
adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento; 
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b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do 
sistema operacional Microsoft Windows 10 professional;  
c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que 
permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo;  
d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);  
e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);  
f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do 
equipamento como portas  
USB, áudio;  
g) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de 
recuperações de falhas;  
h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador 
e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP;  
i) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa;  
j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 
k) Tipo Flash Rom;  
l) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga 
de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros;  
m) Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de 
testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser 
acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para 
acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário. 
  
  

3. CHIPSET E PLACA MÃE  

a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 
ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre 
comercialização no mercado;  
b) Memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; 
c) Possuir suporte à tecnologia dualchannel;  
d) Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia;  
e) A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, 
ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0; 
f) Possui 01 (dois) slots tipo PCI-E livres;  
g) Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos 
especificados neste documento; 
h) O chipset deve ser da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, 
compatível com o processador ofertado; do mesmo fabricante do equipamento, ou 
desenvolvida especificamente para o projeto, não sendo aceitas placas de livre 
comercialização no mercado. 
 

Anexo COTAÇÃO 2 - UFBA (0190981)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 185



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 
 

______________________________________________________________________   53 
PREGÃO SRP 31/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23066.021812/2020-81 

 

4. MEMÓRIA  

a) Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; 
b) Com no mínimo 16GB DDR4 2666 MHz;  
c) Suporte para 32GB de memória;  

  
5. ARMAZENAMENTO  

a) 01 Disco de 1 TB HDD, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm;   
b) 01 Disco SSD 256GB ou M.2; 
c) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting 
technology). 

  
6. TECLADO  

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 
teclas, teclas silenciosas;  
b) Padrão ABNT-2;  
c) Regulação de altura e/ou inclinação do teclado;  
d) Interface USB;  
e) A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

  
7. MOUSE  

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente 
comprovado neste caso por declaração;  
b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e 
central próprio para rolagem;  
c) Resolução mínima de 1000 (mil) DPI;  
d) Interface USB. 

  
8. GABINETE  

a) Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, 
com consumo e potência de no máximo 310 watts, suficiente para suportar todos os 
dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos 
rígidos, memória ram e demais periféricos);  
b) Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiência superior a 87% (pfc 80+);  
c) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na 
categoria PLATINUM (podendo alcançar até 92% de eficiência) ou superior. A 
implementação deste requisito é fundamental para o cumprimento dos requisitos de 
sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 
2010; 
d) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo 
Kensington, sem adaptações;  
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e) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi 
do equipamento; 
f) Volume máximo do gabinete: 12 litros; 
g) Formato do gabinete: Small Form Factor. 

 
9. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO  

a) Controladora de vídeo:  
i. Controladora dedicada com no mínimo 4GB de memória;  
ii. Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores;  
iii. Pci express, memória de 4 (quatro) gigabyte dedicada, (1) um conector HDMI 

e/ou DP; 
b) Controladora de rede:  

i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol);  
ii. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada;  

c) Controladora de áudio:  
i. Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;   
ii. Alto-falante integrado ao gabinete;  
iii. Possuir conectores frontais para headphone e microfone, sendo aceita interface 

tipo combo. 
d) Portas e expansões:  

i. Possuir, no mínimo, 6 (seis) portas USB 2.0 / 3.0 ou superior nativas;  
ii. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.    
iii. Das 6 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.0 ou superior; 
iv. Possuir 01 placa wireless, com antena, padrão IEEE 802.11AC;  

  
10. MONITOR DE VÍDEO  

a) Tamanho da tela: mínima de 23 polegadas;  
b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD, VA ou IPS;  
c) Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz;  
d) Proporção 16:10 ou 16:9;  
e) Brilho mínimo de 250 CD/m2;  
f) Relação de contraste mínima de 1.000:1;  
g) Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores;  
h) Tempo de resposta máximo 8ms;  
i) Distância entre pixels: máximo de 0.275 (H) mm x 0.275 (V) mm;  
j) Conectores de entrada:  

i. Uma entrada DVI e/ou displayport, compatível com a interface controladora de 
vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto 
com a solução;  
ii. Uma entrada HDMI compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso 
de adaptadores;  

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento 
horizontal;  

l) Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação;  
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m) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 
vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático;  

n) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor 
deverá ser da mesma marca do computador ou em regime de OEM.  

o) Consumo de energia em modo típico de operação de no máximo 20 watts; 
p) A garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no 

caso do aparecimento de deadpixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado). 
 
  

11. SOFTWARES  

a) Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema 
operacional pré-instalado pelo fabricante;  

b) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de 
firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do 
equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser 
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;  

a) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na 
Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de 
impressora, configurações de internet, etc.; este processo se dará da seguinte forma: 
um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este 
perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as 
outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software 
Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um 
CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o 
sistema em caso de falha (um CD por máquina) ou oferecer a opção de restauração 
através de partição do HD do equipamento.  

  
12. COMPATIBILIDADE  

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) 
para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada 
pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido 
especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;  

b) O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a 
compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux kernel 2.6.32 
ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de 
documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da 
homologação Linux Ubuntu ou Suse, a comprovação de compatibilidade poderá ser 
efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em 
(http://webapps.Ubuntu.com/certification) ou Suse, disponível em 
(http//developer.novell.com/yessearch/search.jsp);  Caso não seja atendida a 
solicitação conforme descrição anterior, o licitante deverá fornecer Declaração do 
Fabricante para equipamentos embarcados com processadores de última geração 
atestando e se comprometendo com a compatibilidade dos mesmos para com a 
distribuição Linux; 
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c) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos 
deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 professional 64 
bits.  

  
13. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  

a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas 
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais;  

b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de 
serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas 
pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas 
diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no 
site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento 
da proposta no certame;  

c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica 
deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como 
idioma alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução 
juramentada;  

d) Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias 
autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados;  

e) Comprovação de conformidade com a norma EPEAT, em qualquer nível, para o 
conjunto computador+monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou 
através de declaração registrada em cartório e com firma reconhecida, por firma do 
próprio fabricante;  

f) Comprovação de conformidade com a norma energy star 6.1, ou superior, para 
computador e monitor;  

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 
e/ou EN60950-1:2006 (safety of information technology equipment including 
electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário 
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos;  

h) Certificado ou comprovante de conformidade com IEC-62311 e/ou EN 61000, relativo 
à exposição do público em geral relacionados a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos para o computador; 

i) Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared 
noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por 
laboratório certificado pelo INMETRO para o computador;  

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, deve observar a norma 
nbr-10152, ou certificação equivalente do Inmetro ou norma internacional similar, 
quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de 
laudo técnico gerado por entidade especializada;  

k) Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto 
computador+monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), 
chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), 
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éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na 
diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances);  

l) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de 
radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de 
avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO;  

m) Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro 
do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de 
gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou 
“leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das 
categorias. 
  

14. OUTROS REQUISITOS  

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. 

 
15. GARANTIA  

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) 
meses.  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando 
a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta, das 08h às 
18h. 
c) Coleta de informações, verificação de peças com folgas ou quaisquer outros 
procedimentos que exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo 
exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.  
d) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
e) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos. 
f) O prazo máximo para atendimento deverá ser em até 2 dias úteis após a abertura 
do chamado junto à contratada e concluídos em até 4 dias úteis após a abertura do 
chamado.    
g) Para os defeitos não críticos, que não impliquem a impossibilidade de operação 
normal do equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 7 (sete) 
dias úteis.  
h) Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido nos itens f) e 
g) acima, o equipamento deverá ser integralmente substituído, sem ônus adicional 
para a UFBA, por outro de qualidade e desempenho equivalente ou superior.  
i) Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA 
autorizada a contratar os serviços de suporte técnico de outra empresa e cobrar da 
licitante contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da 
garantia dos equipamentos ofertados.  
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j) Caso haja necessidade de reparação dos equipamentos ou componentes nas 
instalações do fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos 
mesmos ao fornecedor e devolução à Universidade, devidamente reparados, serão de 
total responsabilidade do fornecedor.  
k) A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares 
vendidos junto com a solução. 
l) A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa 
prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo 
através de carta, que deverá ser fornecida no ato da apresentação da proposta. 
m) A garantia deverá ser do tipo: 

i. Diagnóstico inicial durante a abertura do chamado; 
ii. Diagnóstico geral e resolução de problemas on-site por um técnico 
especializado de serviço no local especificado pelo órgão;  
iii. Assistência no local com substituição de peças (se necessário) de acordo 
com a garantia contratada do equipamento (após a conclusão da resolução de 
problemas no local). 

n) O atendimento será das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em 
vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. 
p) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto 
ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. 
q) Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição utilizadas na manutenção 
corretiva deverão ser novos e de primeiro uso.  
  

 
C. REQUISITOS COMPLEMENTARES:  

 

Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea B.  

  
1) Item 1 e 2:  

a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-
Windows 10, professional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com 
mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição 
do HD do equipamento;  

2) Item 3:  
a. Sistema operacional: open source. 
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ADENDO II 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 

A. RESUMO: 
 
Item Descrição 

4 Microcomputador Desktop Básico com Windows 
5 Microcomputador Desktop Básico com Windows 
6 Microcomputador Desktop Básico sem Windows 
7 Microcomputador Desktop Básico sem Windows 

 
 
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
  
1. PROCESSADOR  

a) Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar;  
b) Controladora de memória e de vídeo integrada;  
c) Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo 

4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 
d) Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard);  
e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e 

a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; 
f) Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem 

diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras 
gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de 
interrupções;  

g) Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência 
a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

h) O Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de desktops 
em sua linha corporativa no Brasil.  

2. BIOS  

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou 
ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir 
livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto 
adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento; 
b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do 
sistema operacional Microsoft Windows 10 professional;  
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c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que 
permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo;  
d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);  
e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);  
f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do 
equipamento como portas  
USB, áudio;  
g) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de 
recuperações de falhas;  
h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador 
e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP;  
i) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa;  
j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 
k) Tipo Flash Rom;  
l) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga 
de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros;  
m) Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de 
testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser 
acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para 
acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário. 
  
  

3. CHIPSET E PLACA MÃE  

a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas 
de livre comercialização no mercado;  
b) O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador;  
c) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a 
placa-mãe;  
d) Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico;  

  
4. MEMÓRIA  

a) Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; 
b) Com no mínimo 8GB DDR4 2666 MHz;  
c) Suporte para 16GB de memória.  

  
5. ARMAZENAMENTO  

a) Disco SSD 256GB Sata ou M.2; 
b) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology). 
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6. TECLADO  

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 
teclas, teclas silenciosas;  
b) Padrão ABNT-2;  
c) Regulação de altura e/ou inclinação do teclado;  
d) Interface USB;  
e) A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

  
7. MOUSE  

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente 
comprovado neste caso por declaração;  
b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e 
central próprio para rolagem;  
c) Resolução mínima de 1000 (mil) DPI;  
d) Interface USB. 

  
8. GABINETE  

a) Fonte externa com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com 
ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 70 watts, suficiente para 
suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, 
interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos);  
b) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo 
Kensington, sem adaptações; 
c) Deverá acompanhar cabo de aço para fixar o equipamento à mesa com trava tipo 
Kensington de segredo único (para todas as travas ofertadas) em uma ponta e laço na 
outra e uma chave para abertura;  
d) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase e/ou figura) no 
chassi do equipamento; 
e) Volume máximo do gabinete: 1,5 litros;  
f) Formato do gabinete: Ultra Small Form Factor. 
 
 

 
9. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO  

a) Controladora de vídeo:  
i. Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e sem a 

necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 
ii. Memória da placa de vídeo do tipo, com compartilhamento dinâmico com o 

sistema, podendo atingir 1.7GB ou superior;  
iii. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão HDMI;   
iv. Possuir, no mínimo, 1 (uma) no padrão displayport ou DVI-i/d nativas;  

b) Controladora de rede:  
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i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol);  
ii. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada;  

c) Controladora de áudio:  
i. Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;   
ii. Alto-falante integrado ao gabinete;  
iii. Possuir conectores frontais para headphone e microfone, sendo aceita interface 

tipo combo. 
 

d) Portas e expansões:  
i. Possuir, no mínimo, 6 (seis) portas USB 2.0 / 3.0 ou superior nativas;  
ii. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.    
iii. Das 6 portas, devem existir pelo menos 3 (três) USB 3.0 ou superior; 
iv. Possuir 01 placa wireless, com antena, padrão IEEE 802.11AC. 

  
10. MONITOR DE VÍDEO  

a) Tamanho da tela: mínima de 23 polegadas;  
b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD, VA ou IPS;  
c) Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz;  
d) Proporção 16:10 ou 16:9;  
e) Brilho mínimo de 250 CD/m2;  
f) Relação de contraste mínima de 1.000:1;  
g) Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores;  
h) Tempo de resposta máximo 8ms;  
i) Distância entre pixels: máximo de 0.275 (H) mm x 0.275 (V) mm;  
j) Conectores de entrada:  

iii. Uma entrada DVI e/ou displayport, compatível com a interface controladora de 
vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto 
com a solução;  
iv. Uma entrada HDMI compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso 
de adaptadores. 

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento 
horizontal;  

l) Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação;  
m) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 

vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático;  
n) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor 

deverá ser da mesma marca do computador ou em regime de OEM.  
o) Consumo de energia em modo típico de operação de no máximo 32 watts; 
p) A garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no 

caso do aparecimento de deadpixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado); 
q)  O monitor deve acompanhar suporte para fixar o chassi do computador em sua parte 

traseira, sem que isso impacte os ajustes de altura, rotação e inclinação entregues 
pelo monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento, 
facilitando assim a identificação deste em momentos de necessidade. 
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11. SOFTWARES  

a) Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema 
operacional pré-instalado pelo fabricante;  

b) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de 
firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do 
equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser 
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;  

c) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na 
Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, 
configurações de internet, etc.; este processo se dará da seguinte forma: um servidor da 
Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. 
Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras 
máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após 
a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de 
recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em 
caso de falha (um CD por máquina) ou oferecer a opção de restauração através de 
partição do HD do equipamento. 

  
12. COMPATIBILIDADE  

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) 
para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada 
pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido 
especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;  

b) O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a 
compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux kernel 2.6.32 
ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de 
documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da 
homologação Linux Ubuntu ou Suse, a comprovação de compatibilidade poderá ser 
efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em 
(http://webapps.Ubuntu.com/certification) ou Suse, disponível em 
(http//developer.novell.com/yessearch/search.jsp); Caso não seja atendida a 
solicitação conforme descrição anterior, o licitante deverá fornecer Declaração do 
Fabricante para equipamentos embarcados com processadores de última geração 
atestando e se comprometendo com a compatibilidade dos mesmos para com a 
distribuição Linux; 

c) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos 
deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 professional 64 
bits.  

  
13. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  

a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do 
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas 
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e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em 
uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais;  

b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de 
serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas 
pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas 
diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no 
site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento 
da proposta no certame;  

c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica 
deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como 
idioma alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução 
juramentada;  

d) Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias 
autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados;  

e) Comprovação de conformidade com a norma EPEAT, em qualquer nível, para o 
conjunto computador+monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou 
através de declaração registrada em cartório e com firma reconhecida, por firma do 
próprio fabricante;  

f) Comprovação de conformidade com a norma energy star 6.1, ou superior, para 
computador e monitor;  

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 
e/ou EN60950-1:2006 (safety of information technology equipment including 
electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário 
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos;  

h) Certificado ou comprovante de conformidade com IEC-62311 e/ou EN-62311, relativo 
à exposição do público em geral relacionados a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos para o computador; 

i) Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared 
noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por 
laboratório certificado pelo INMETRO para o computador;  

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, deve observar a norma 
nbr-10152, ou certificação equivalente do Inmetro ou norma internacional similar, 
quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de 
laudo técnico gerado por entidade especializada;  

k) Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto 
computador+monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), 
chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), 
éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na 
diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances);  

l) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de 
radiofrequência IEC61000 e/ou EN 61000, comprovado através de certificado ou 
relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
INMETRO;  

m) Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro 
do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de 
gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou 
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“leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página 
http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das 
categorias. 
  

14. OUTROS REQUISITOS  

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor.  

 
15. GARANTIA  

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) 
meses.  

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando 
a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta, das 08h às 
18h. 

c) Coleta de informações, verificação de peças com folgas ou quaisquer outros 
procedimentos que exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo 
exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.  

d) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura 
dos chamados;  

e) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou 
peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos. 

f) O prazo máximo para atendimento deverá ser em até 2 dias úteis após a abertura do 
chamado junto à contratada e concluídos em até 4 dias úteis após a abertura do 
chamado.    

g) Para os defeitos não críticos, que não impliquem a impossibilidade de operação 
normal do equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 7 (sete) 
dias úteis.  

h) Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido nos itens f) e g) 
acima, o equipamento deverá ser integralmente substituído, sem ônus adicional para a 
UFBA, por outro de qualidade e desempenho equivalente ou superior.  

i) Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA autorizada a 
contratar os serviços de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante 
contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da garantia 
dos equipamentos ofertados.  

j) Caso haja necessidade de reparação dos equipamentos ou componentes nas 
instalações do fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos 
mesmos ao fornecedor e devolução à Universidade, devidamente reparados, serão de 
total responsabilidade do fornecedor.  

k) A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos 
junto com a solução. 

l) A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa 
prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo 
através de carta, que deverá ser fornecida no ato da apresentação da proposta. 
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m) A garantia deverá ser do tipo: 
i. Diagnóstico inicial durante a abertura do chamado; 
ii. Diagnóstico geral e resolução de problemas on-site por um técnico especializado 

de serviço no local especificado pelo órgão;  
iii. Assistência no local com substituição de peças (se necessário) de acordo com a 

garantia contratada do equipamento (após a conclusão da resolução de 
problemas no local). 

n) O atendimento será das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a 

partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. 
p) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 

apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto 
ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. 

q) Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição utilizadas na manutenção 
corretiva deverão ser novos e de primeiro uso.  
 
 

C. REQUISITOS COMPLEMENTARES:  
 

Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea B.  

  
1) Item 4 e 5:  

a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-
Windows 10, professional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com 
mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição 
do HD do equipamento.  

2) Item 6 e 7:  
a. Sistema operacional: open source. 
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ADENDO III 

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK AVANÇADO 

A. RESUMO DO GRUPO: 
 
Item Descrição 

8 Microcomputador Notebook Avançado sem Windows 
9 Microcomputador Notebook Avançado com Windows 

10 Microcomputador Notebook Avançado com Windows 
 

  
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 

  
1. PROCESSADOR  

a) Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 1.6 ghz e 
memória cache: mínimo de 4mb, com suporte a criptografia AES.   

b) Atingir índice de, no mínimo, 5.450 pontos para o desempenho, tendo como referência 
a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

c) O processador deve fazer parte da linha mais recente do fabricante do mesmo. 
 
2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou 
ter direitos copyright sobre essa BIOS. O fabricante do computador deverá possuir livre 
direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto 
adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento;   
b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do 
sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; 
c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que 
permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo;   
d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);
   
e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 (TPM);   
f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do 
equipamento como áudio, webcam e microfone;   
g) Deve possuir gerenciamento térmico;   
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h) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de 
recuperações de falhas; 
i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, 
HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio 
SETUP;   
j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa;   
k) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org); O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros;
   
l) Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de 
testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser 
acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para 
acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário. 
  

 
 
3. CHIPSET E PLACA MÃE  

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;  
b) Possuir 2 (dois) slot de memória com suporte a DDR4 2400MHz ou superior;  
c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não 

serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;  
d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou 

"Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar 
informações configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver 
totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante;  

e) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o 
computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no 
console de administração, mesmo com o equipamento desligado;  

f) Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários 
programados, independente do estado do sistema operacional;  

g) A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da 
rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das 
funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção 
presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;  

h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC);  
i) Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do 

microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente 
do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador 
ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de 

POST e telas gráficas do sistema operacional;  
j) Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao 

teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;  
k) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos;  
l) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico;  
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4. MEMÓRIA  

a) Possuir, no mínimo, 2 (dois) slot de memória DDR4; 
b) Memória: possuir 16GB DDR4 de no mínimo 2400MHz; 
c) A memória poderá ser soldada na placa, desde que possua, no mínimo, um slot livre 

para expansão; 
d) Suporte de memória para no mínimo 32GB.  

  
5. ARMAZENAMENTO  

a) 01 Disco SSD 256GB ou M.2; 
b) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting 
technology). 

c) O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e relatório de 
auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades 
integradas são relatados durante a inicialização do sistema.   

  
6. OUTROS  

a) Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 2GB 
compartilhado de forma dinâmica ou predefinida;   

b) Monitor: padrão tft lcd ou led widescreen, com tamanho entre 12,4 e 13,4 polegadas, 
resolução mínima de 1366x768 pixels;  

c) Interfaces de entrada/saída:  
i. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos;  

ii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo;  
iii. 02 (dois) conectores USB, sendo todos compatíveis com USB 3.0 ou superior;  
iv. 01 (um) conector USB tipo C; 
v. 01 (um) leitor de cartão de memória. Integrado ao gabinete ou através de 

adaptador USB;  
vi. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado ou em opcional conectado a uma 

porta para esse fim com interface de rede gigabit ethernet velocidade 
10/100/1000mbits;  

vii. Rede integrada wireless IEEE 802.11 ac;  
viii. Wireless Bluetooth 4.1 ou superior;  

ix. Webcam integrada ao gabinete;  
x. Microfone integrado ao gabinete;  

d) Gabinete:  
i. Ser testado de acordo com, pelo menos, algum teste da norma MIL-STD 

810G, assegurando a durabilidade em situações de uso do dia-a-dia;  
ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança;  

iii. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes internos com potência 
máxima total suportada de, no mínimo, 2 Watt por canal; 

iv. Altura máxima, com bateria instalada, de 2cm 
e) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd;  
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f) Bateria: mínimo de 40Whr células de lítio-íon, polímero ou prismática; a garantia da 
bateria deve ser de, no mínimo 12 (doze) meses.  

g) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 45w (3 pinos) 100-240v seleção 
automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação  

h) Teclado e touch-pad:   
Teclado ABNT2: o teclado deverá incluir função backlight (iluminação traseira) para o 
uso em ambientes escuros;  Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll) ou 
sem botões mecânicos, que identifica os movimentos através células sensíveis à 
pressão; 

i) Segurança:   
Leitor biométrico integrado e acompanhado de software para gerenciamento de 
credenciais e acessos; Chip tpm, fazendo parte do processo fabril do equipamento, 
acompanhado de software para utilização do chip.  

j) Características físicas: peso máximo 1,5 kg com bateria;  
k) Capa: acompanhar maleta ou capa protetora para transporte, resistente a riscos e 

arranhões, compatível com o tamanho do equipamento – do mesmo fabricante do 
equipamento ou OEM;  

l) Mouse: acompanhar mouse wireless ou Bluetooth, ergonômico, com no mínimo de 3 
botões, com velocidade de, no mínimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do 
equipamento ou em regime de OEM, com garantia mínima de 01 ano;  

m) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, 
inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web 
site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do 
usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no 
gabinete;  

n) A espessura não poderá ser maior que 2,3 cm;  
o) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi 

do equipamento.  
 
7. SOFTWARES  

a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do 
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou 
disponibilizados para download na Internet;   
b) Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com 
modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções:   
c) i.            Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a 
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução;
   
ii.            Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros 
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 
  
iii.            Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com 
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos 
aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM;    
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d) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das 
últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do 
Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar 
diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a 
manter a saúde e segurança do sistema;   
d) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na 
Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de 
impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: 
um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este 
perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as 
outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software 
Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um 
CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o 
sistema em caso de falha (um CD por máquina) ou oferecer a opção de restauração 
através de partição do HD do equipamento.    

 
8. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) 
meses.  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando 
a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta, das 08h às 
18h. 
c) Coleta de informações, verificação de peças com folgas ou quaisquer outros 
procedimentos que exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo 
exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.  
d) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
e) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos. 
f) O prazo máximo para atendimento deverá ser em até 2 dias úteis após a abertura 
do chamado junto à contratada e concluídos em até 4 dias úteis após a abertura do 
chamado.    
g) Para os defeitos não críticos, que não impliquem a impossibilidade de operação 
normal do equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 7 (sete) 
dias úteis.  
h) Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido nos itens f) e 
g) acima, o equipamento deverá ser integralmente substituído, sem ônus adicional 
para a UFBA, por outro de qualidade e desempenho equivalente ou superior.  
i) Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA 
autorizada a contratar os serviços de suporte técnico de outra empresa e cobrar da 
licitante contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da 
garantia dos equipamentos ofertados.  
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j) Caso haja necessidade de reparação dos equipamentos ou componentes nas 
instalações do fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos 
mesmos ao fornecedor e devolução à Universidade, devidamente reparados, serão de 
total responsabilidade do fornecedor.  
k) A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares 
vendidos junto com a solução. 
l) A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa 
prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo 
através de carta, que deverá ser fornecida no ato da apresentação da proposta. 
m) A garantia deverá ser do tipo: 

iv. Diagnóstico inicial durante a abertura do chamado; 
v. Diagnóstico geral e resolução de problemas on-site por um técnico especializado 

de serviço no local especificado pelo órgão;  
vi. Assistência no local com substituição de peças (se necessário) de acordo com a 

garantia contratada do equipamento (após a conclusão da resolução de 
problemas no local). 

n) O atendimento será das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em 
vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. 
p) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto 
ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. 
q) Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição utilizadas na manutenção 
corretiva deverão ser novos e de primeiro uso.   

 
9. CERTIFICAÇÕES 

 
a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da 
Microsoft na categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” 
como “Designed for Windows”, na mesma versão do Sistema Operacional que será 
entregue com o equipamento;   
b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com ROHS (restriction of 
hazardous substances);  
c) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrônicos);   
d) O modelo ofertado devera possuir certificação mínima EPEAT, em qualquer nível, 
(comprovado através do link www.epeat.net) ou certificação de conformidade com as 
normas ISO 14020 e ISO 140;   
e) Deverá ser compatível com Energy Star 6.1 ou superior ou certificação em 
consonância com a Portaria 170 INMETRO, comprovando que o equipamento atinge as 
exigências para o melhor aproveitamento de uso de energia elétrica. Essa característica 
deverá ser comprovada pela listagem do equipamento no sitio 
http://www.energystar.gov ou certificado emitido pelo órgão; 
f) Deverá ser apresentada cópia do atestado de conformidade, emitido por um órgão 
credenciado pelo inmetro ou por um laboratório internacional comprovando que o 
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modelo ofertado está em conformidade com as normas iec60950, IEC 61000, CISPR 22 
e CISPR 24;   
g) Apresentar atestado de conformidade rohs, (european union restriction of 
hazardous substances); 
h) Apresentar atestado de conformidade epeat (eletronic product environmental 
assessment tool), da agencia de proteção ambiental (epa), em qualquer nível, para a 
segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e 
que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente. 

 
 

C. REQUISITOS COMPLEMENTARES:  
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea B.  

1) Item 8:  

a. Sistema operacional: Open Source. 

 

2) Item 9 e 10:  

a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-
Windows 10, professional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com 
mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição 
do HD do equipamento. 
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ADENDO IV 

MICROCOMPUTADOR LAPTOP BÁSICO 

A. RESUMO: 
 
Item Descrição 

11 Microcomputador Laptop Básico sem Windows 
12 Microcomputador Laptop Básico com Windows 
13 Microcomputador Laptop Básico com Windows 

  

 

 

   
A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 

  

 
1. PROCESSADOR  

a) Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.1 ghz e 
memória cache: mínimo de 3mb, com suporte a criptografia AES.   

b) Atingir índice de, no mínimo, 4.000 pontos para o desempenho, tendo como referência 
a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

c) O processador deve fazer parte da linha mais recente do fabricante do mesmo. 
 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou 
ter direitos copyright sobre essa BIOS. O fabricante do computador deverá possuir livre 
direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto 
adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento;   
b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do 
sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; 
c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que 
permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo;   
d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);
   
e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 (TPM);   
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f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do 
equipamento como áudio, webcam e microfone;   
g) Deve possuir gerenciamento térmico;   
h) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de 
recuperações de falhas; 
i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, 
HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio 
SETUP;   
j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa;   
k) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org); O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros;
   
l) Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de 
testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser 
acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para 
acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário. 

 
 
3. CHIPSET E PLACA MÃE  

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;  
b) Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 2400MHz ou superior;  
c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não 

serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;  
d) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico;  

  
4. MEMÓRIA  

a) Possuir 2 (dois) slots de memória DDR4; 
b) Memória: possuir 8gb DDR4 de no mínimo 2400MHz;  
c) A memória poderá ser soldada na placa, desde que possua, no mínimo, um slot livre 

para expansão; 
d) Suporte de memória para no mínimo 16GB.  

  
5. ARMAZENAMENTO  

a) Disco SSD 256GB Sata ou M.2; 
b) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology). 

  
6. OUTROS  

a) Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 1692mb 
compartilhado de forma dinâmica ou predefinida;   

b) Monitor: padrão tft lcd ou led widescreen, tamanho mínimo de 14 polegadas, 
resolução mínima de 1366x768 pixels e consumo máximo de 3.4W;  

c) Interfaces de entrada/saída:  
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i. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos;  
ii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo;  
iii. 03 (três) conectores USB, sendo 02 (dois) compatíveis com USB 3.0 ou 

superior;  
iv. 01 (um) leitor de cartão de memória microSD. Integrado ao gabinete ou 

através de adaptador USB;  
v. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet 

velocidade 10/100/1000mbits;  
vi. Rede integrada wireless IEEE 802.11 ac;  
vii. Wireless Bluetooth 4.1 ou superior;  
viii. Webcam integrada ao gabinete;  
ix. Microfone integrado ao gabinete;  

d) Gabinete:  
i. Ser testado de acordo com, pelo menos, algum teste da norma MIL-STD 810G, 

assegurando a durabilidade em situações de uso do dia-a-dia; 
ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 

iii. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes interno com potência 
máxima total suportada de, no mínimo, 2 Watt por canal; 

iv. Altura máxima, com bateria instalada, de 2.4cm; 
e) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd; 
f) Bateria: mínimo de 40Whr de lítio-íon, polímero ou prismática; a garantia da 
bateria deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses.  
g) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 45 w (3 pinos) 100-240v seleção 
automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação  
h) Teclado e touch-pad:   
Teclado ABNT2: Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll) ou sem botões 
mecânicos, que identifica os movimentos através células sensíveis à pressão;  

i) Segurança:   
Chip TPM 2.0, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de 
software para utilização do chip.  

j) Características físicas: peso máximo 2,1 kg com bateria;  
k) Capa: acompanhar maleta ou capa protetora para transporte, resistente a riscos e 
arranhões, compatível com o tamanho do equipamento – do mesmo fabricante do 
equipamento ou OEM; 
l) Mouse: acompanhar mouse wireless ou Bluetooth, ergonômico, com no mínimo de 
3 botões, com velocidade de, no mínimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do 
equipamento ou em regime de OEM, com garantia mínima de 01 ano;  
m) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, 
inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web 
site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do 
usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no 
gabinete;  
n) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi 
do equipamento.  
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7. SOFTWARES 

 
a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do 
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou 
disponibilizados para download na Internet; 
b) Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com 
modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções: 
 i.            Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização 
de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 
  
ii.            Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros 
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 
iii.            Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com 
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos 
aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 
c) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das 
últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do 
Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar 
diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a 
manter a saúde e segurança do sistema; 

d) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na 
Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de 
impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: 
um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este 
perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as 
outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software 
Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um 
CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o 
sistema em caso de falha (um CD por máquina) ou oferecer a opção de restauração 
através de partição do HD do equipamento. 
  

8. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e 
seis) meses.  
b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando 
a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta, das 08h às 
18h. 
c) Coleta de informações, verificação de peças com folgas ou quaisquer outros 
procedimentos que exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo 
exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.  
d) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados;  
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e) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte 
ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos. 
f) O prazo máximo para atendimento deverá ser em até 2 dias úteis após a abertura 
do chamado junto à contratada e concluídos em até 4 dias úteis após a abertura do 
chamado.    
g) Para os defeitos não críticos, que não impliquem a impossibilidade de operação 
normal do equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 7 (sete) 
dias úteis.  
h) Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido nos itens f) e 
g) acima, o equipamento deverá ser integralmente substituído, sem ônus adicional 
para a UFBA, por outro de qualidade e desempenho equivalente ou superior.  
i) Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA 
autorizada a contratar os serviços de suporte técnico de outra empresa e cobrar da 
licitante contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da 
garantia dos equipamentos ofertados.  
j) Caso haja necessidade de reparação dos equipamentos ou componentes nas 
instalações do fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos 
mesmos ao fornecedor e devolução à Universidade, devidamente reparados, serão de 
total responsabilidade do fornecedor.  
k) A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares 
vendidos junto com a solução. 
l) A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa 
prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo 
através de carta, que deverá ser fornecida no ato da apresentação da proposta. 
m) A garantia deverá ser do tipo: 

vii. Diagnóstico inicial durante a abertura do chamado; 
viii. Diagnóstico geral e resolução de problemas on-site por um técnico especializado 

de serviço no local especificado pelo órgão;  
ix. Assistência no local com substituição de peças (se necessário) de acordo com a 

garantia contratada do equipamento (após a conclusão da resolução de 
problemas no local). 

n) O atendimento será das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em 
vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. 
p) No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá 
apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto 
ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. 
q) Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição utilizadas na manutenção 
corretiva deverão ser novos e de primeiro uso.  

 
   

9. CERTIFICAÇÕES 

a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da Microsoft 
na categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” como 
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“Designed for Windows”, na mesma versão do Sistema Operacional que será entregue 
com o equipamento;   

b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous 
substances);  

c) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrônicos);   

d) O modelo ofertado devera possuir certificação mínima EPEAT, em qualquer nível, 
(comprovado através do link www.epeat.net) ou certificação de conformidade com as 
normas ISO 14020 e ISO 140; 

e) Deverá ser compatível com Energy Star 6.1 ou superior ou certificação em consonância 
com a Portaria 170 INMETRO, comprovando que o equipamento atinge as exigências 
para o melhor aproveitamento de uso de energia elétrica. Essa característica deverá ser 
comprovada pela listagem do equipamento no sitio http://www.energystar.gov ou 
certificado emitido pelo órgão; 

f) Deverá ser apresentada cópia do atestado de conformidade, emitido por um órgão 
credenciado pelo inmetro ou por um laboratório internacional comprovando que o 
modelo ofertado está em conformidade com as normas iec60950, IEC 61000, CISPR 22 
e CISPR 24;   

g) Apresentar atestado de conformidade rohs, (european union restriction of hazardous 
substances); 

h) Apresentar atestado de conformidade epeat (eletronic product environmental 
assessment tool), da agencia de proteção ambiental (epa), em qualquer nível, para a 
segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e 
que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente. 

 
 
B. REQUISITOS COMPLEMENTARES:  
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea B.  

1) Item 11:  

a. Sistema Operacional: Open Source. 
 

2) Item 12 e 13:  

a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 
10, professional (coa digital) x64, no idioma português brasil, com mídia de 
recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do 
equipamento;  
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DA ATA 

 

(ESTE ITEM DEVERÁ SER ATENDIDO JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PELO LICITANTE VENCEDOR, DE MODO A PROMOVER O ANDAMENTO DA ATA) 

 

Encaminho em atendimento ao Edital do Pregão SRP 31/2020, que tem como objeto o Registro de 
Preços, para eventual aquisição de Microcomputadores e Laptops, para atender às necessidades 
da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

 

DADOS DO LICITANTE 
 Razão Social/ Nome Fantasia: 
 CNPJ: 
 Inscrição Estadual: 
 Inscrição Municipal: 
 Endereço da Empresa, CEP e Tels: fixo e Celular 
 Fax e E-mail 
 Nome do Representante, Cargo na Empresa e Profissão 
 Endereço Residencial e CEP e Tels: fixo e Celular 
 CPF 
 RG (constar o órgão emissor) 
 Estado Civil 
 Nacionalidade 
 

DADOS DA PROPOSTA: 
 Valor Global: 
 Valor Unitário: 
 Vencedora dos itens: 
 Data de Entrega: 
 Fabricante/Marca (se couber): 
 Assistência Técnica (se couber): 
 Prazo de Garantia (se couber): 
 

DADOS BANCÁRIOS: 
Nome do Banco: 
Agência: 

        Conta Corrente: 
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ANEXO III 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 31/2020 
 

 
PROCESSO Nº 23066.021812/2020-81  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos XX dias do mês de XXXX de 2020, a Universidade Federal da Bahia, com sede 
na Rua Augusto Viana, s/n – Canela, inscrita no CNPJ sob o nº 15.180.714.0001/04, neste ato 
representada por Elieide Santos Orrico – Coordenadora da Coordenação de Material e Patrimônio da 
UFBA, nomeada em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 56, de 
17/03/2015. 

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor; do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do 
Decreto nº 10.024, de 2019; do Decreto nº 3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº. 31/2020, conforme Ata publicada em XX/XX/2020 e homologada pela CMP - 
Coordenação de Material e Patrimônio; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante 
desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). 
XXXX, portador (a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada 
em XX lugar no certame.  

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, para eventual aquisição de 
Microcomputadores e Laptops, para atender às necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA – UFBA, conforme especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 
31/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT. UNID. VALOR UNIT. 

   
  

 

   
  

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 
como anexo a esta Ata. 
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal da Bahia. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 
    
    
    

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 
e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada 
à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro 
de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 
administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador 
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, 
somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e 
participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
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descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde 
que solicitada pelo órgão não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da homologação, 
não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 
10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 
12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 
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8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 
de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  
 
 
 
Município de Salvador, XX de XXXXXXX de 2020. 

__________________________________________________________  

Elieide Santos Orrico – Coordenadora de Material e Patrimônio/UFBA 

 

__________________________________________________________ 

xxxxxxxxxx - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO IV  
TABELA COMPROBATÓRIA 

 

Disponível em anexo (arquivo em Excel) 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
PESSOA DE CONTATO: 
TELEFONE/ FAX/ E-MAIL: 
VALIDADE:  
 
 
 

Item Descrição do Bem Código 
CATMAT Qtd 

Fabricante 
e Modelo 

Preço 
Unitário 

Total 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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153038.312020 .26099 .5040 .544717780

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00031/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal 167/2019 de 04/12/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de
2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23066021812202081, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00031/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Estações de Trabalho
(Desktops) e Equipamentos Móveis (Laptops). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.450,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 145 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.450,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.618,0000 e a quantidade de 145
Unidade .

Item: 3
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.254,8300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI, pelo melhor lance de R$ 7.254,8300 e a quantidade
de 10 Unidade .

Item: 4
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD
SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,
SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 808 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.305,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DATEN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.589,0000 e a quantidade de 808 Unidade .

Item: 5
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD
SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,
SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
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Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.305,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI, pelo melhor lance de R$ 5.320,0000 e a quantidade
de 12 Unidade .

Item: 6
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 23 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.985,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DATEN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

Item: 7
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.985,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000 e a quantidade
de 7 Unidade .

Item: 8
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A
8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATÉ
4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.087,3300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 9
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A
8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATÉ
4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.316,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.690,0000 e a quantidade de 25
Unidade .

Item: 10
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A
8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATÉ
4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.316,6700 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 11
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4
CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.779,9900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 12
Descrição: NOTEBOOK
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Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4
CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 62 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.975,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pelo melhor lance de R$ 4.877,0000 e a quantidade de 62
Unidade .

Item: 13
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4
CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.975,9900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.159.298/0001-73 KL LOCACAO E

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA
EI

Sim Sim PPB 10 R$ 11.000,0000 R$ 110.000,0000 08/12/2020
21:28:16

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Modelo / Versão: DC4D-S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO. MARCA: DATEN / MODELO: DC4D-S.
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL.
PROCESSADOR Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada;
Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz, com memória cache L3 de no mínimo 9mb e 06 (seis) núcleos reais de
processamento ou superior; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do
desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela
atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos
periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de
interrupções; Atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark
CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá da última geração disponibilizado
pelo fabricante de desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em
regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a
mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a
aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; A bios deve possuir o
número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power
Management Interface); Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve possuir opção para
desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; Suporte a atualizações de BIOS
dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a
dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte
a língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1
(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo Flash Rom; Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de
balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a
análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; &#8195; Memória tipo
DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; Possuir suporte à tecnologia dualchannel; Chip de segurança
TPM versão 2.0 integrado para criptografia; A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando,
ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0; Possui 01 (dois) slots tipo PCI-E livres; Controladora SATA 3 ou
versão superior, integrada e compatível com os periféricos especificados neste documento; O chipset deve ser da geração mais
recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado; do mesmo fabricante do equipamento, ou
desenvolvida especificamente para o projeto, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado. MEMÓRIA Possuir
2(dois) slots de memória DDR4; Com no mínimo 16GB DDR4 2666 MHz; Suporte para 32GB de memória. ARMAZENAMENTO 01
Disco de 1 TB HDD, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm; 01 Disco SSD 256GB ou M.2; Suporte às tecnologias s.m.a.r.t
(self-monitoring, analysis and reporting technology). TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM,
mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; ... e
demais exigencias e certificações do edital. Validade: 60 dias. Garantia: 60 meses on site.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.000,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 09:00:09:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020 Item Aberto.
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09:05:38
Início 1a Etapa
da Disputa
Fechada

09/12/2020
09:31:17

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 11.000,0000 e
R$ 11.000,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

09/12/2020
09:36:17 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
09:36:17 Item encerrado.

Recusa 09/12/2020
15:27:26

Recusa da proposta. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI, CNPJ/CPF:
32.159.298/0001-73, pelo melhor lance de R$ 11.000,0000. Motivo: Proposta recusada por encontrar-se acima do
valor estimado pela Administração.

Item cancelado
no julgamento

10/12/2020
11:33:31

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido a única proposta apresentada, ter sido recusada por
encontrar-se acima do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.602.789/0001-01 DATEN

TECNOLOGIA
LTDA

Não Não PPB 145 R$ 8.450,0000 R$ 1.225.250,0000 08/12/2020
18:24:51

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC4D-S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop Avançado com Windows PROCESSADOR Suporte à
arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed
de no mínimo 3.0 ghz, com memória cache L3 de no mínimo 9mb e 06 (seis) núcleos reais de processamento ou superior; Suporte
ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando
dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar
tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas
aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir índice de, no
mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá da últim

89.237.911/0289-08 GLOBAL
DISTRIBUICAO
DE BENS DE
CONSUMO
LTDA.

Não Não PPB 145 R$ 11.175,0000 R$ 1.620.375,0000 08/12/2020
21:01:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: Prodesk 400 G7 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop Avançado com Windows - 1. PROCESSADOR a) Suporte à
arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; b) Controladora de memória e de vídeo integrada; c) Processador com clock
speed de no mínimo 3.0 ghz, com memória cache L3 de no mínimo 9mb e 06 (seis) núcleos reais de processamento ou superior; d)
Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); e) Controle de nível do desempenho automático,
ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; f)
Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como
ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; g) Atingir
índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no
site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.h) O Processador deverá da última geração disponibilizado pelo fabricante de
desktops em sua linha corporativa no Brasil.2. BIOS a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM
ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma,
garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento; b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a
aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; c) A bios deve possuir o
número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power
Management Interface);e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);f) Deve possuir opção para
desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; g) Suporte a atualizações de BIOS
dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup
a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; i) Setup com
suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI
2.1(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; k) Tipo Flash Rom; l) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa
de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; m)Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução detestes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a
análise do usuário.3. CHIPSET E PLACA MÃE a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; b)
Memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; c) Possuir suporte à tecnologia dual channel; d)
Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; e) A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua
BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0;f) Possui 01 (dois) slots tipo PCI-E livres;
g) Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos especificados neste documento; h) O chipset
deve ser da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado; do mesmo fabricante do
equipamento, ou desenvolvida especificamente para o projeto, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado.4.
MEMÓRIA a) Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; b) Com no mínimo 16GB DDR4 2666 MHz; c) Suporte para 32GB de
memória;5. ARMAZENAMENTO a) 01 Disco de 1 TB HDD, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm; b) 01 Disco SSD 256GB ou
M.2; c) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).6. TECLADO a) Do mesmo fabricante
do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107teclas, teclas silenciosas; b) Padrão ABNT-2;c) Regulação de altura e/ou
inclinação do teclado; d) Interface USB; e) A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar
desgaste por abrasão ou uso prolongado.7. MOUSE a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente
comprovado neste caso por declaração; b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA

Não Não PPB 145 R$ 15.000,0000 R$ 2.175.000,0000 08/12/2020
18:29:57
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EM
INFORMATICA
LTDA
Marca: Dell Technologies 
Fabricante: Dell Technologies 
Modelo / Versão: Dell Optiplex 3080SFF + Monitor Dell P2419H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO COM WINDOWS. Microcomputador,
memória RAM: superior a 8 GB, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento HDD: 1 TB, armazenamento SSD: 110 a 300,
monitor: 21 a 29 POL, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on – site de 60
meses, gabinete: compacto. Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência. // Marca: Dell
Technologies // Modelo: Dell Optiplex 3080SFF + Monitor Dell P2419H // Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias // Validade da
Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses. Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem
uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e
que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos
por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. MICROCOMPUTADOR
DESKTOP AVANÇADO COM WINDOWS. OptiPlex 3080 SFF BTX, BCC - [210-AVPS]. No Cable Cover - [325-BCZQ]. Trusted Platform
Module (Discrete TPM Enabled) - [329-BBJL]. OptiPlex 3080 Small Form Factor with 200W up to 92% efficient Power Supply (80Plus
Platinum), BCC- [329-BEVT]. 10th Generation Intel Core i5-10500 (6-Core, 12MB Cache, 3.1GHz to 4.5GHz, 65W) - [338-BVCB].
SERI Guide (BPOR) - [340-AGIM]. No AutoPilot - [340-CKSZ]. Intel(R) Core(TM) i5 Processor Label- [340-CNBZ]. Quick Setup
Guide 3080 SFF - [340-CPVF]. Shipping Material for SFF(BCC) - [340-CQYS]. Image Load - Custom Image, Factory Install - [366-
0147]. Dell System Restore Service - [366-0163]. 16GB (1x16GB) DDR4 non-ECC Memory, BCC - [370-AEJH]. No Additional Cable
Requested - [379-BBCY]. No Media Card Reader - [379-BBHM]. EPEAT 2018 Registered (Gold) - [379-BDZB]. No Additional Add In
Cards - [382-BBHX]. ENERGY STAR Qualified - [387-BBLW]. Shipping Label for BCC – [389-BBUT]. No UPC Label - [389-BDCE].
Qualcomm Wireless QCA61x4A 2x2 Label, Brazil - [389-BHJZ]. Regulatory Label for OptiPlex 3080 SFF, BCC - [389-DUTO]. No
Optane - [400-BFPO]. M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive, BCC - [400-BJEC]. Additional 2.5 inch 1TB 7200rpm Hard
Disk Drive - [401-ABVR]. M.2 22x30 Thermal Pad - [412-AAQT]. No External ODD - [429-ABGY]. No Optical Disk Drive - [429-
ABKF]. System Power Cord Brazil - [450-AGDP]. No CompuTrace - [461-AABF]. Chassis Intrusion Switch – SFF - [461-AAEE].
Custom Fulfillment Services, Brazil - [490-0397]. Merge Center Fee for Brazil - [490-0398]. AMD Radeon RX 640, 4GB, LP
(DP/mDP/mDP) - [490-BGBO]. No PCIe add-in card - [492-BBFF]. No Additional Video Ports - [492-BCKH]. Speaker for Tower and
SFF - [520-AARD]. SupportAssist - [525-BBCL]. Qualcomm QCA61x4a 802.11ac dual band 2x2 + Bluetooth 5, BCC - [555-BFFY].
Internal Wireless Antennas - [555-BFPW]. Wireless Driver, Qualcomm QCA61x4a 802.11ac dual band 2x2 + Bluetooth 5 - [555-
BFSK]. Dell Optical Mouse - MS116 (Black) - [570-ABIE]. No Stand Option - [575-BBBI]. M.2 Plus 2.5 Inch Hard Drive Caddy -
[575-BCDS]. Dell Wired Keyboard-KB216 Black (Brazilian Portuguese) - [580-ADRO]. Windows 10 Pro 64bit Brazil Portuguese -
[619-AHDE]. OS-Windows Media Not Included - [620-AALW]. No Productivity Software - [630-AAPK]. No Out-of-Band Systems
Management - [631-ACMW]. CMS Software not included - [632-BBBJ]. Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client - [640-BBLW]. No
Anti-Virus Software - [650-AAAM]. Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and
Apps) -[658-BBMR]. Waves Maxx Audio - [658-BBRB]. Dell SupportAssist OS Recovery Tool - [658-BEOK]. M2X3.5 Screw for
SSD/DDPE- [773-BBBC]. Desktop BTO Standard shipment - [800-BBIO]. Not selected in this configuration - [817-BBBC]. System
Monitoring not selected in this configuration - [817-BBSI]. Dell On Site Diagnosis Service, Next Business Day, 60 Months - [810-
0095]. Dell Limited Hardware Warranty Plus Service - [998-1387]. ProSupport: Onsite Service, 60 Months - [998-1431].
ProSupport: 7x24 Technical Support, 60 Months - [998-1479]. BASE,DIS,MON,P2419H,ENVI,BCC - [210-AXXW]. Dell Limited
Hardware Warranty - [815-7150]. ProSupport: Advanced Exchange Service, 60 Months - [815-7304]. ProSupport: 7x24 Technical
Support, 60 Months - [815-7364]. Restauração da imagem em disco. Laser Etching.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 11.175,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 8.450,0000 04.602.789/0001-01 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 8.500,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:16:53:507
R$ 8.440,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:21:07:817
R$ 8.400,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:22:10:473
R$ 8.390,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:22:26:817
R$ 7.390,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:31:39:023
R$ 7.384,0000 04.602.789/0001-01 09/12/2020 09:34:07:677
R$ 6.618,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:34:39:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
09:06:33 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

09/12/2020
09:31:17

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
8.390,0000 e R$ 8.450,0000.

Encerrada Disputa Fechada 09/12/2020
09:36:17 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
09:36:17 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
13:46:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
13:47:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.

Aceite 10/12/2020
11:15:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, pelo melhor lance de R$ 6.618,0000.

Habilitado 10/12/2020
15:35:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.159.298/0001-73 KL LOCACAO E

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA
EI

Sim Sim PPB 10 R$ 10.000,0000 R$ 100.000,0000 08/12/2020
21:28:16

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Modelo / Versão: DC4D-S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO. MARCA: DATEN / MODELO: DC4D-S.
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB). SISTEMA OPERACIONAL: OPEN SOURCE. PROCESSADOR
Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com
clock speed de no mínimo 3.0 ghz, com memória cache L3 de no mínimo 9mb e 06 (seis) núcleos reais de processamento ou
superior; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático,
ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento;
Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como
ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir
índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no
site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá da última geração disponibilizado pelo fabricante de
desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou
ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O
fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir
atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; A bios deve possuir o número de série do
equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management
Interface); Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve possuir opção para desabilitar
componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; Suporte a atualizações de BIOS dentro do
DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois
níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte a
língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1
(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo Flash Rom; Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de
balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a
análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; &#8195; Memória tipo
DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; Possuir suporte à tecnologia dualchannel; Chip de segurança
TPM versão 2.0 integrado para criptografia; A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando,
ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0; Possui 01 (dois) slots tipo PCI-E livres; Controladora SATA 3 ou
versão superior, integrada e compatível com os periféricos especificados neste documento; O chipset deve ser da geração mais
recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado; do mesmo fabricante do equipamento, ou
desenvolvida especificamente para o projeto, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado. MEMÓRIA Possuir
2(dois) slots de memória DDR4; Com no mínimo 16GB DDR4 2666 MHz; Suporte para 32GB de memória. ARMAZENAMENTO 01
Disco de 1 TB HDD, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm; 01 Disco SSD 256GB ou M.2; Suporte às tecnologias s.m.a.r.t
(self-monitoring, analysis and reporting technology). TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM,
mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; ... e
demais exigencias e certificações do edital. Validade: 60 dias. Garantia: 60 meses on site.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 7.254,8300 32.159.298/0001-73 09/12/2020 10:04:40:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
09:39:36 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

09/12/2020
10:03:33

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
10.000,0000 e R$ 10.000,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

09/12/2020
10:08:33 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
10:08:33 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
13:14:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EI, CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
15:08:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KL LOCACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI, CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73.

Aceite 10/12/2020
10:25:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EI, CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73, pelo melhor lance de R$ 7.254,8300.

Habilitado 10/12/2020
15:45:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EI - CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
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04.602.789/0001-01 DATEN
TECNOLOGIA
LTDA

Não Não PPB 808 R$ 6.100,0000 R$ 4.928.800,0000 08/12/2020
18:24:52

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC3D-U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop Básico com Windows PROCESSADOR Suporte à arquitetura
64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no mínimo
3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; Suporte ao conjunto de
instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a
frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar tecnologia que permite
que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e
controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o
desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net
/cpu_list.php. O Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de desktops em sua linha corporativa no
Brasil. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O
fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto
adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover
em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional
Microsoft Windows 10 professional; A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir
identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo;

00.461.255/0001-51 HARD
SOLUTION
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim PPB 808 R$ 6.305,0000 R$ 5.094.440,0000 08/12/2020
15:14:29

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Nona Geração Intel® Core™ i3-9100T (3.10 GHz, 6 MB Cache, Hexa-Core)
com Intel® Turbo Boost até 3.70 GHz Soquete LGA1151 Placa-mãe Positivo POS-RIB360EC Chipset Intel® B360 Express Sistema
Operacional Windows® 10 Pro (64 bits) Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 2x slots DIMM, suporte ao modo
Dual Channel, até 32 GB¹ DDR4 SDRAM Armazenamento SSD, 256 GB, SATA III Unidade Ótica Não Gráficos Intel® UHD Graphics
630 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e
OpenGL 4.5 Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Alto-falante interno com potência de 2W Wireless (rede sem fio) Não
Rede Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, suporta DASH 1.2 Slots de Expansão 1x M.2 2230 para módulo
wireless 1x M.2 2280 para unidade SSD com suporte a AHCI e NVMe Portas de Conexão Traseira: 1x DC in 2x USB 3.1 Gen 1 2x USB
2.0 (1x USB permite alimentação da Unidade Ótica) 1x HDMI 1.4b, 2x DisplayPort, 1x VGA 2x Antena 1x RJ 45 1x Áudio (Line-out)
Frontal: 2x USB 3.1 Gen 1 2x USB 3.1 Gen 2 Type C 1x Line-in 1x Headset Gabinete Positivo POS-UFPG02 Formato: Ultracompacto
podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido +
Equipamento ligado Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal&#8594;traseira Base/pés antiderrapante Fonte 65W, 87% de
eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2
botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM V2.0 Abertura para trava tipo Kensington Anilha
para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 178 x 178 x 34 mm Embalagem: 232 x 512 x 101 Peso Líquido /
Peso Bruto 1,10 Kg / 3,22 Kg Documentos e Acessórios Fonte de alimentação, guia rápido de instalação e base de apoio para uso do
gabinete na vertical Certificações/ Compatibilidades² Compatibilidade de hardware: WHCK Microsoft® Windows 10 (x64) Segurança,
Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Eficiência Energética: Compatível com Energy
Star® Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo
com NBR 10152 (ISO 7779 e 9296) Equipamento ecológico: EPEAT e RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 01 (um) cabo de aço com
trava/lacre do padrão kensington do &#1048991;po chave/segredo. acompanhado de base an&#1048991;derrapante para fixação
sobre mesa. Monitor Positivo 24BL55OJ LED 23.8´, Full HD, IPS, HDMI, DisplayPort, Altura Ajustável- Garantia de 60 meses on site

01.590.728/0004-26 MICROTECNICA
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 808 R$ 6.305,0000 R$ 5.094.440,0000 08/12/2020
16:53:51

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M70q + MON. T23i-10 + ACESSORIOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia
SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz, memória
cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; Suporte ao conjunto de instruções AES
(Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem
de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais
hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco
rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá
ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS Desenvolvida pelo mesmo
fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá
possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de
atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10
professional; A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada
podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; e. f. g. h. a. j. k. ax. all. 3. a. b. c.
d. 4. a. b. c. 5. a. b. Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); Deve suportar a tecnologia
Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do
equipamento como portas USB, áudio; Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de
recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem
acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida
pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o
padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo Flash Rom; Permitir e habilitar o
processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros;
Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes independente do estado/versão sistema
operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos
testes, facilitando assim a análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo
fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no
mercado; O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador; Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou
superior, integrado a placa-mãe; Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; MEMÓRIA Possuir 2(dois) slots de memória
DDR4; Com no mínimo 8GB DDR4 2666 MHz; Suporte para 16GB de memória. ARMAZENAMENTO Disco SSD 256GB Sata ou M.2;
Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) a. b. c. d. e. 7. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. e. f. 9. a.
i. ii. TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-
2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não
podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. MOUSE Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM,
devidamente comprovado neste caso por declaração; Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e
central próprio para rolagem; Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; Interface USB. GABINETE Fonte externa com tensões de entrada
de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 70 watts, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais
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periféricos); O ....DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO VALOR UNITARIO: 6.305,00 VALOR TOTAL: 5.094.440,00
MARCA/FABRICANTE:LENOVO

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim PPB 808 R$ 6.305,0000 R$ 5.094.440,0000 09/12/2020
08:23:39

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: M70q + Mon. T23i-10 + acessórios 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADORPROCESSADOR Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia
SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz, memória
cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; Suporte ao conjunto de instruções AES
(Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem
de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais
hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco
rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá
ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS Desenvolvida pelo mesmo
fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá
possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de
atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10
professional; A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada
podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; e. f. g. h. a. j. k. ax. all. 3. a. b. c.
d. 4. a. b. c. 5. a. b. Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); Deve suportar a tecnologia
Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do
equipamento como portas USB, áudio; Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de
recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem
acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida
pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o
padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo Flash Rom; Permitir e habilitar o
processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros;
Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes independente do estado/versão sistema
operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos
testes, facilitando assim a análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo
fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no
mercado; O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador; Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou
superior, integrado a placa-mãe; Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; MEMÓRIA Possuir 2(dois) slots de memória
DDR4; Com no mínimo 8GB DDR4 2666 MHz; Suporte para 16GB de memória. ARMAZENAMENTO Disco SSD 256GB Sata ou M.2;
Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) a. b. c. d. e. 7. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. e. f. 9. a.
i. ii. TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-
2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não
podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. MOUSE Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM,
devidamente comprovado neste caso por declaração; Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e
central próprio para rolagem; Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; Interface USB. GABINETE Fonte externa com tensões de entrada
de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste...DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO VALOR UNITARIO: 6.305,00 VALOR
TOTAL: 5.094.440,00 MARCA/FABRICANTE:LENOVO Com garantia de 60 (sessenta) meses – On site

89.237.911/0289-08 GLOBAL
DISTRIBUICAO
DE BENS DE
CONSUMO
LTDA.

Não Não PPB 808 R$ 8.707,5000 R$ 7.035.660,0000 08/12/2020
21:01:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: Prodesk 400 G6 DM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop Básico com Windows - 1. PROCESSADOR a) Suporte à
arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; b) Controladora de memória e de vídeo integrada; c) Processador com clock
speed de no mínimo 3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; d)
Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard);e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando
dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; f) Implementar
tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas
aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; g) Atingir índice de, no
mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. h) O Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de
desktops em sua linha corporativa no Brasil.2. BIOS a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM
ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma,
garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento; b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a
aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; c) A bios deve possuir o
número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software
de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power
Management Interface);e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);f) Deve possuir opção para
desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; g) Suporte a atualizações de BIOS
dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a
dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; i) Setup com suporte
a língua Portuguesa e/ou inglesa; j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI
2.1(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; k) Tipo Flash Rom; l) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de
balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; m)Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução detestes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise
do usuário.3. CHIPSET E PLACA MÃE a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; b) O chipset deverá ser
do mesmo fabricante do processador; c) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a placa-
mãe; d) Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; 4. MEMÓRIA a) Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; b) Com no
mínimo 8GB DDR4 2666 MHz; c) Suporte para 16GB de memória.5. ARMAZENAMENTO a) Disco SSD 256GB Sata ou M.2; b) Suporte
às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).6. TECLADO a) Do mesmo fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, mínimos de 107teclas, teclas silenciosas; b) Padrão ABNT-2;c) Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; d)
Interface USB; e) A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso
prolongado.7. MOUSE a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por
declaração; b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; c)
Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; d) Interface USB.8. GABINETE a) Fonte externa com tensões de entrada de 100 a 240 vac
(+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 70 watts, suficiente para suportar todos os
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dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos);b) O
gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington, sem adaptações;

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA
EM
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 808 R$ 13.000,0000 R$ 10.504.000,0000 08/12/2020
18:29:57

Marca: Dell Technologies 
Fabricante: Dell Technologies 
Modelo / Versão: Dell Optiplex 3080MFF + Monitor Dell P2419H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM WINDOWS. Microcomputador, memória
RAM: 4 a 8 GB, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento HDD: sem disco HDD GB, armazenamento SSD: 110 a 300, monitor:
21 a 29 POL, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site de 60 meses,
gabinete: ultracompacto. Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência. Marca: Dell Technologies //
Modelo: Dell Optiplex 3080MFF + Monitor Dell P2419H + Naxos 19PL + Kit de segurança Teletronic K-LCD // Prazo de entrega: 60
(sessenta) dias // Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses. Declaramos que os produtos
ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades
estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão
Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do
objeto. MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM WINDOWS. Intel® Core™ i3-10100T da 10ª geração (4 núcleos, cache de 6 MB,
3,0 GHz a 3,8 GHz, 35 W) - [338-BVDD]. Windows 10 Pro Single Language, 64bits - em Português (padrão ABNT) - [619-AHDE].
Memória 8 GB (1X8GB) DDR4, sem ECC - [370-AFZC]. SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Classe 35 - [400-BJEC] [412-AALV] [773-
BBBC]. Teclado com fio da Dell-KB216, preto (português do Brasil) - [580-ADRO]. Mouse preto óptico Dell MS116 - [570-ABIE]. Placa
de rede Qualcomm QCA61x4a 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2 com antena interna- [555-BFFY] [555-BFPV]. OptiPlex 3080 Micro BTX
- [210-AVPU]. Wireless Driver, Qualcomm 2x2ac QCA61x4a for BCC - [389-BHJZ] [555-BFSK]. Safety/Environment and Regulatory
Guide (English/Brazilian Portuguese) - [340-AGIM]. System Monitoring not selected in this configuration - [817-BBSI]. No Out-of-
Band Systems Management - [631-ACMW]. Quick Setup Guide 3080 MFF - [340-CPVE]. ENERGY STAR Qualified - [387-BBLW].
OptiPlex 3080 Micro with 65W up to 87% efficient adapter, BCC - [329-BEVW]. No UPC Label - [389-BDCE]. No External ODD - [429-
ABGY] .OS-Windows Media Not Included - [620-AALW]. Standard shipment - [800-BBIO]. No Optane - [400-BFPO]. Registro EPEAT
2018 (dourado) - [379-BDZB]. No FGA - [817-BBBB]. Onsite Diagnosis:60 Months Onsite Service-BZ - [810-0095]. 5 Years
ProSupport with Onsite Service-Disti SNS-BZ - [916-4839] [998-1387] [998-1431] [998-1479]. Trusted Platform Module (Discrete
TPM Enabled) - [329-BBJL]. 65W AC Adapter, 4.5mm Barrel, Brazil - [450-AFUX]. Speaker for OptiPlex MFF - [520-AARC]. Brazil
Power Cord - [470-ABZU]. No TAA - [340-ACQQ]. US No Canada Ship Charge - [332-1286]. No Windows AutoPilot - [340-CKSZ]. No
Cable Cover - [325-BCZQ]. Shipping Material for MFF(BCC) - [340-CQYM] [389-BBUT] [389-BFFZ]. No Additional Video Ports - [492-
BCKH]. No Stand Option - [575-BBBI]. No Additional Cable - [379-BBCY]. PowerDVD Software not included - [632-BBBJ]. No
Additional Hard Drive - [401-AANH]. Regulatory Label for OptiPlex 3080 MFF, BCC - [389-DUTQ]. No Computrace - [461-AABF]. No
Parallel or Serial Port - [492-BBFF]. Intel® Core™ i3 Processor Label - [340-CNCB]. Dell Applications Windows 10 - [525-BBCL] [640-
BBLW] [658-BBMR][658-BBRB] [658-BEOK]. No External Speaker - [817-BBBC]. CFI Routing SKU - [365-0257]. Image Load -
Custom Image, Factory Install - [366-0147]. Drop in the box Service Fee - [366-0153]. Dell System Restore Service - [366-0163].
CFI,BCC,TRAVA,X-LCD, Kit de segurança Teletronic versão K-LCD, Factory Install - [378-5102]. CFI,SUP,NAX-19LP,Suporte NAXOS
19LP, Factory Install - [380-8988]. BASE,DIS,MON,P2419H,ENVI,BCC - [210-AXXW]. 60 MO AE PROSPT-BZ - [815-7150] [815-7304]
[815-7364] [916-4839]. LBL,OK,SECTOUCH - [331-6757]. Custom Fulfillment Services, Brazil - [490-0397]. Merge Center Fee for
Brazil - [490-0398]. Restauração da imagem em disco. Laser Etching.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 8.707,5000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.305,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.305,0000 01.590.728/0004-26 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.305,0000 24.802.687/0001-47 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.100,0000 04.602.789/0001-01 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.300,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:48:19:953
R$ 6.090,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 09:50:27:027
R$ 6.150,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:52:59:120
R$ 6.080,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:53:18:103
R$ 6.085,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:53:39:660
R$ 6.070,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 09:53:59:610
R$ 6.071,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:54:41:977
R$ 6.060,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:55:15:947
R$ 6.250,0000 01.590.728/0004-26 09/12/2020 09:56:53:667
R$ 6.050,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:56:56:240
R$ 5.049,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 10:04:37:097
R$ 6.302,0000 24.802.687/0001-47 09/12/2020 10:04:37:750
R$ 4.589,0000 04.602.789/0001-01 09/12/2020 10:05:47:190
R$ 5.890,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 10:05:54:843
R$ 5.803,0800 01.590.728/0004-26 09/12/2020 10:06:34:960
R$ 5.574,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 10:06:49:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
09:39:43 Item Aberto.

Início 1a Etapa
da Disputa
Fechada

09/12/2020
10:03:33

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 6.050,0000 e
R$ 6.305,0000.

Encerrada 09/12/2020 Encerrada etapa fechada do item.
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Disputa Fechada 10:08:33

Encerrado 09/12/2020
10:08:33 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2020
13:58:16 Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2020
14:10:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
04.602.789/0001-01.

Aceite 10/12/2020
10:22:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo
melhor lance de R$ 4.589,0000.

Habilitado 10/12/2020
17:05:59 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01

Registro
Intenção de
Recurso

11/12/2020
09:35:15

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00461255000151.
Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedor

Intenção de
Recurso Aceita

11/12/2020
11:41:32

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00461255000151.
Motivo: Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

00.461.255/0001-51 11/12/2020 09:35 11/12/2020 11:41 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedora, Não atende TPM 2.0
integrado na placa mãe (tem firmware TPM), não consta suporte VESA, não atende energystar, epeat e ruído, aliado a isso
descumpriram o subitem 15, alínea "l" e "p", subitem 25.12.4. e subitem 13, alíneas "e" e "f", demais argumentos em
nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

 
Item: 5 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION

INFORMATICA
LTDA

Sim Sim PPB 12 R$ 6.305,0000 R$ 75.660,0000 08/12/2020
15:14:29

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Nona Geração Intel® Core™ i3-9100T (3.10 GHz, 6 MB Cache, Hexa-
Core) com Intel® Turbo Boost até 3.70 GHz Soquete LGA1151 Placa-mãe Positivo POS-RIB360EC Chipset Intel® B360 Express
Sistema Operacional Windows® 10 Pro (64 bits) Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 2x slots DIMM, suporte ao
modo Dual Channel, até 32 GB¹ DDR4 SDRAM Armazenamento SSD, 256 GB, SATA III Unidade Ótica Não Gráficos Intel® UHD
Graphics 630 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft®
DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Alto-falante interno com potência de 2W Wireless
(rede sem fio) Não Rede Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, suporta DASH 1.2 Slots de Expansão 1x
M.2 2230 para módulo wireless 1x M.2 2280 para unidade SSD com suporte a AHCI e NVMe Portas de Conexão Traseira: 1x DC in
2x USB 3.1 Gen 1 2x USB 2.0 (1x USB permite alimentação da Unidade Ótica) 1x HDMI 1.4b, 2x DisplayPort, 1x VGA 2x Antena 1x
RJ 45 1x Áudio (Line-out) Frontal: 2x USB 3.1 Gen 1 2x USB 3.1 Gen 2 Type C 1x Line-in 1x Headset Gabinete Positivo POS-
UFPG02 Formato: Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga LEDs
indicadores frontais: Atividade disco rígido + Equipamento ligado Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal&#8594;traseira
Base/pés antiderrapante Fonte 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a
derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM V2.0
Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 178 x 178 x 34 mm
Embalagem: 232 x 512 x 101 Peso Líquido / Peso Bruto 1,10 Kg / 3,22 Kg Documentos e Acessórios Fonte de alimentação, guia
rápido de instalação e base de apoio para uso do gabinete na vertical Certificações/ Compatibilidades² Compatibilidade de
hardware: WHCK Microsoft® Windows 10 (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria
INMETRO 170/2012 Eficiência Energética: Compatível com Energy Star® Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e
CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e 9296) Equipamento ecológico:
EPEAT e RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão kensington do &#1048991;po
chave/segredo. acompanhado de base an&#1048991;derrapante para fixação sobre mesa. Monitor Positivo 24BL55OJ LED 23.8´,
Full HD, IPS, HDMI, DisplayPort, Altura Ajustável- Garantia de 60 meses on site

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim PPB 12 R$ 6.305,0000 R$ 75.660,0000 08/12/2020
16:06:00

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M70q + Mon. T23i-10 + acessórios 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADORPROCESSADOR Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia
SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz,
memória cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; Suporte ao conjunto de instruções
AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a
voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas
virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores
de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho,
tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O
Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante
do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido,
comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover em seu
site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional
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Microsoft Windows 10 professional; A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir
identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; e. f.
g. h. a. j. k. ax. all. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. 5. a. b. Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);
Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve possuir opção para desabilitar componentes de
drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do
Windows, além de recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e
usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou
inglesa; BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org); O fabricante
possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo
Flash Rom; Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um
núcleo e desabilitando o de outros; Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes
independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar
tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser
projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de
placas de livre comercialização no mercado; O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador; Deve possuir chip de
segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a placa-mãe; Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico;
MEMÓRIA Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; Com no mínimo 8GB DDR4 2666 MHz; Suporte para 16GB de memória.
ARMAZENAMENTO Disco SSD 256GB Sata ou M.2; Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting
technology) a. b. c. d. e. 7. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. e. f. 9. a. i. ii. TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de
OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; A
impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
MOUSE Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração;
Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de
1000 (mil) DPI; Interface USB. GABINETE Fonte externa com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com
ajuste...DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO VALOR UNITARIO: 6.305,00 VALOR TOTAL: 75.660,00
MARCA/FABRICANTE:LENOVO Com garantia de 60 (sessenta) meses – On site

32.159.298/0001-73 KL LOCACAO E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA
EI

Sim Sim PPB 12 R$ 9.000,0000 R$ 108.000,0000 08/12/2020
21:28:16

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Modelo / Versão: DC3D-U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO. MARCA: DATEN / MODELO: DC3D-U.
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL.
PROCESSADOR Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada;
Processador com clock speed de no mínimo 3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de
processamento ou superior; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do
desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela
atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos
periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de
interrupções; Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark
CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá ser da última geração
disponibilizado pelo fabricante de desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS Desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre
direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados
fornecidos pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10
professional; A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada
podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; Deve suportar ACPI (Advanced
Configuration and Power Management Interface); Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve
possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; Suporte a
atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração
de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio
SETUP; Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a
especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo Flash Rom; Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de
balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a
análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; O chipset deverá ser
do mesmo fabricante do processador; Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a placa-
mãe; Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; MEMÓRIA Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; Com no mínimo 8GB
DDR4 2666 MHz; Suporte para 16GB de memória. ARMAZENAMENTO Disco SSD 256GB Sata ou M.2; Suporte às tecnologias
s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology). TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de
OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; A
impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
MOUSE Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração;
Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de
1000 (mil) DPI; Interface USB. GABINETE Fonte externa com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste
automático, com consumo e potência de no máximo 70 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos)... e demais exigencias e
certificações do edital. Validade: 60 dias. Garantia: 60 meses on site.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.305,0000 24.802.687/0001-47 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.305,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 6.300,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 10:14:02:887
R$ 6.299,9999 32.159.298/0001-73 09/12/2020 10:15:10:330
R$ 6.200,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 10:22:01:843
R$ 5.870,0000 24.802.687/0001-47 09/12/2020 10:38:32:703
R$ 5.900,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 10:38:41:977
R$ 5.320,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 10:41:05:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
10:11:58 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

09/12/2020
10:37:22

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 6.200,0000 e R$
6.305,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

09/12/2020
10:42:22 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
10:42:22 Item encerrado.

Aceite 10/12/2020
10:25:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI,
CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73, pelo melhor lance de R$ 5.320,0000.

Habilitado 10/12/2020
15:45:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI -
CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73

Registro
Intenção de
Recurso

10/12/2020
17:13:35

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN
CNPJ/CPF: 24802687000147. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU,
que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento oferta

Intenção de
Recurso
Aceita

11/12/2020
11:41:49

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24802687000147. Motivo: Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e
motivada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

24.802.687/0001-47 10/12/2020 17:13 11/12/2020 11:41 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedora, Não atende TPM 2.0
integrado na placa mãe (tem firmware TPM), não consta suporte VESA, não atende energystar, epeat e ruído, aliado a isso
descumpriram o subitem 15, alínea "l" e "p", subitem 25.12.4. e subitem 13, alíneas "e" e "f", demais argumentos em
nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

 
Item: 6 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.602.789/0001-01 DATEN

TECNOLOGIA
LTDA

Não Não PPB 23 R$ 5.100,0000 R$ 117.300,0000 08/12/2020
18:24:52

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC3D-U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop Básico sem Windows PROCESSADOR Suporte à arquitetura
64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no
mínimo 3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; Suporte ao
conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando
dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar
tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas
aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir índice de, no
mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de
desktops em sua linha corporativa no Brasil. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter
direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O
fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir
atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; A bios deve possuir o número de série do
equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo;

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim PPB 23 R$ 5.985,0000 R$ 137.655,0000 08/12/2020
15:14:29

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Nona Geração Intel® Core™ i3-9100T (3.10 GHz, 6 MB Cache, Hexa-
Core) com Intel® Turbo Boost até 3.70 GHz Soquete LGA1151 Placa-mãe Positivo POS-RIB360EC Chipset Intel® B360 Express
Sistema Operacional open source Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual
Channel, até 32 GB¹ DDR4 SDRAM Armazenamento SSD, 256 GB, SATA III Unidade Ótica Não Gráficos Intel® UHD Graphics 630
integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e
OpenGL 4.5 Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Alto-falante interno com potência de 2W Wireless (rede sem fio)
Não Rede Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, suporta DASH 1.2 Slots de Expansão 1x M.2 2230 para
módulo wireless 1x M.2 2280 para unidade SSD com suporte a AHCI e NVMe Portas de Conexão Traseira: 1x DC in 2x USB 3.1 Gen
1 2x USB 2.0 (1x USB permite alimentação da Unidade Ótica) 1x HDMI 1.4b, 2x DisplayPort, 1x VGA 2x Antena 1x RJ 45 1x Áudio
(Line-out) Frontal: 2x USB 3.1 Gen 1 2x USB 3.1 Gen 2 Type C 1x Line-in 1x Headset Gabinete Positivo POS-UFPG02 Formato:
Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga LEDs indicadores frontais:
Atividade disco rígido + Equipamento ligado Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal&#8594;traseira Base/pés antiderrapante
Fonte 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de
líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM V2.0 Abertura para
trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 178 x 178 x 34 mm Embalagem:
232 x 512 x 101 Peso Líquido / Peso Bruto 1,10 Kg / 3,22 Kg Documentos e Acessórios Fonte de alimentação, guia rápido de
instalação e base de apoio para uso do gabinete na vertical Certificações/ Compatibilidades² Compatibilidade de hardware: WHCK
Microsoft® Windows 10 (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
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Eficiência Energética: Compatível com Energy Star® Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança
do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e 9296) Equipamento ecológico: EPEAT e RoHS
Certificado DMI: DMI 2.0 01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão kensington do &#1048991;po chave/segredo.
acompanhado de base an&#1048991;derrapante para fixação sobre mesa. Monitor Positivo 24BL55OJ LED 23.8´, Full HD, IPS,
HDMI, DisplayPort, Altura Ajustável- Garantia de 60 meses on site

89.237.911/0289-08 GLOBAL
DISTRIBUICAO
DE BENS DE
CONSUMO LTDA.

Não Não PPB 23 R$ 8.707,5000 R$ 200.272,5000 08/12/2020
21:01:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: Prodesk 400 G6 DM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop Básico com Windows - 1. PROCESSADOR a) Suporte à
arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; b) Controladora de memória e de vídeo integrada; c) Processador com clock
speed de no mínimo 3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; d)
Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard);e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando
dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; f) Implementar
tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas
aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; g) Atingir índice de, no
mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. h) O Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de
desktops em sua linha corporativa no Brasil.2. BIOS a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM
ou ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma,
garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento; b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a
aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; c) A bios deve possuir o
número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power
Management Interface);e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);f) Deve possuir opção para
desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; g) Suporte a atualizações de BIOS
dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup
a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; i) Setup com
suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI
2.1(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; k) Tipo Flash Rom; l) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa
de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; m)Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução detestes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a
análise do usuário.3. CHIPSET E PLACA MÃE a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; b) O
chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador; c) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior,
integrado a placa-mãe; d) Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; 4. MEMÓRIA a) Possuir 2(dois) slots de memória
DDR4; b) Com no mínimo 8GB DDR4 2666 MHz; c) Suporte para 16GB de memória.5. ARMAZENAMENTO a) Disco SSD 256GB Sata
ou M.2; b) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).6. TECLADO a) Do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107teclas, teclas silenciosas; b) Padrão ABNT-2;c) Regulação de
altura e/ou inclinação do teclado; d) Interface USB; e) A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.7. MOUSE a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM,
devidamente comprovado neste caso por declaração; b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo,
direito e central próprio para rolagem; c) Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; d) Interface USB.8. GABINETE a) Fonte externa com
tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 70
watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos,
memória ram e demais periféricos);b) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington,
sem adaptações;

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 23 R$ 11.000,0000 R$ 253.000,0000 08/12/2020
18:29:57

Marca: Dell Technologies 
Fabricante: Dell Technologies 
Modelo / Versão: Dell Optiplex 3080MFF + Monitor Dell P2419H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO SEM WINDOWS. Microcomputador, memória
RAM: 4 a 8 GB, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento HDD: sem disco HDD GB, armazenamento SSD: 110 a 300,
monitor: 21 a 29 POL, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: open source, garantia on site de 60
meses, gabinete: ultracompacto. Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência. Marca: Dell
Technologies // Modelo: Dell Optiplex 3080MFF + Monitor Dell P2419H + Naxos 19PL + Kit de segurança Teletronic K-LCD // Prazo
de entrega: 60 (sessenta) dias // Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses. Declaramos
que os produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis
com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas
no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento do objeto. MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO SEM WINDOWS. Intel® Core™ i3-10100T da 10ª geração (4
núcleos, cache de 6 MB, 3,0 GHz a 3,8 GHz, 35 W) - [338-BVDD]. Ubuntu Linux 18.04 - [605-BBNT]. Memória 8 GB (1X8GB)
DDR4, sem ECC - [370-AFZC]. SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Classe 35 - [400-BJEC] [412-AALV] [773-BBBC]. Teclado com fio da
Dell-KB216, preto (português do Brasil) - [580-ADRO]. Mouse preto óptico Dell MS116 - [570-ABIE]. Placa de rede Qualcomm
QCA61x4a 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2 com antena interna- [555 BFFY] [555-BFPV]. OptiPlex 3080 Micro BTX - [210-AVPU].
Wireless Driver, Qualcomm 2x2ac QCA61x4a for BCC- [389-BHJZ] [555-BFSK]. Safety/Environment and Regulatory Guide
(English/Brazilian Portuguese)- [340-AGIM]. System Monitoring not selected in this configuration - [817-BBSI]. No Out-of-Band
Systems Management- [631-ACMW]. Quick Setup Guide 3080 MFF- [340-CPVE]. ENERGY STAR Qualified - [387-BBLW]. OptiPlex
3080 Micro with 65W up to 87% efficient adapter, BCC - [329-BEVW]. No UPC Label - [389-BDCE]. No External ODD - [429-ABGY].
OS-Windows Media Not Included - [620-AALW]. Standard shipment - [800-BBIO]. No Optane - [400-BFPO] Registro EPEAT 2018
(dourado) - [379-BDZB]. No FGA - [817-BBBB]. Onsite Diagnosis:60 Months Onsite Service-BZ - [810-0095]. 5 Years ProSupport
with Onsite Service-Disti SNS-BZ- [916-4839] [998-1387] [998-1431] [998-1479]. Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
- [329-BBJL]. 65W AC Adapter, 4.5mm Barrel, Brazil - [450-AFUX]. Speaker for OptiPlex MFF - [520-AARC]. Brazil Power Cord -
[470-ABZU]. No TAA - [340-ACQQ]. US No Canada Ship Charge - [332-1286]. No Windows AutoPilot - [340-CKSZ]. No Cable Cover
- [325-BCZQ]. Shipping Material for MFF(BCC)- [340-CQYM] [389-BBUT] [389-BFFZ]. No Additional Video Ports - [492-BCKH]. No
Stand Option - [575-BBBI]. No Additional Cable - [379-BBCY]. PowerDVD Software not included - [632-BBBJ]. No Additional Hard
Drive - [401-AANH]. Regulatory Label for OptiPlex 3080 MFF, BCC - [389-DUTQ]. No Computrace - [461-AABF]. No Parallel or Serial
Port - [492-BBFF]. Intel® Core™ i3 Processor Label - [340-CNCB] LINUX - [640-BBJD]. No External Speaker -[817-BBBC]. CFI
Routing SKU - [365-0257]. Drop in the box Service Fee- [366-0153]. CFI,BCC,TRAVA,X-LCD, Kit de segurança Teletronic versão K-
LCD, Factory Install - [378-5102]. CFI,SUP,NAX-19LP,Suporte NAXOS 19LP, Factory Install - [380-8988].
BASE,DIS,MON,P2419H,ENVI,BCC - [210-AXXW]. 63MO AE PROSPT-BZ - [815-7150] [815-7304] [815-7364] [916-4839].
LBL,OK,SECTOUCH - [331-6757]. Custom Fulfillment Services, Brazil - [490-0397]. Merge Center Fee for Brazil - [490-0398].

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 8.707,5000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.985,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.100,0000 04.602.789/0001-01 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.980,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 10:24:56:910
R$ 5.150,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 10:25:37:450
R$ 4.000,0000 04.602.789/0001-01 09/12/2020 10:38:54:650
R$ 5.574,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 10:38:58:047
R$ 5.600,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 10:38:58:797
R$ 4.299,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 10:40:42:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
10:12:04 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

09/12/2020
10:37:22

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 5.100,0000 e R$
5.985,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

09/12/2020
10:42:22 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
10:42:22 Item encerrado.

Aceite 10/12/2020
10:22:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor
lance de R$ 4.000,0000.

Habilitado 10/12/2020
17:05:59 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01

Registro
Intenção de
Recurso

11/12/2020
09:33:24

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00461255000151.
Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição
da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedor

Intenção de
Recurso
Aceita

11/12/2020
11:41:59

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00461255000151. Motivo:
Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

00.461.255/0001-51 11/12/2020 09:33 11/12/2020 11:41 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedora, Não atende TPM 2.0
integrado na placa mãe (tem firmware TPM), não consta suporte VESA, não atende energystar, epeat e ruído, aliado a isso
descumpriram o subitem 15, alínea "l" e "p", subitem 25.12.4. e subitem 13, alíneas "e" e "f", demais argumentos em
nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

 
Item: 7 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION

INFORMATICA LTDA
Sim Sim PPB 7 R$ 5.985,0000 R$ 41.895,0000 08/12/2020

15:14:29
Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Nona Geração Intel® Core™ i3-9100T (3.10 GHz, 6 MB Cache, Hexa-
Core) com Intel® Turbo Boost até 3.70 GHz Soquete LGA1151 Placa-mãe Positivo POS-RIB360EC Chipset Intel® B360 Express
Sistema Operacional open source Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual
Channel, até 32 GB¹ DDR4 SDRAM Armazenamento SSD, 256 GB, SATA III Unidade Ótica Não Gráficos Intel® UHD Graphics 630
integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e
OpenGL 4.5 Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Alto-falante interno com potência de 2W Wireless (rede sem fio)
Não Rede Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, suporta DASH 1.2 Slots de Expansão 1x M.2 2230 para
módulo wireless 1x M.2 2280 para unidade SSD com suporte a AHCI e NVMe Portas de Conexão Traseira: 1x DC in 2x USB 3.1 Gen
1 2x USB 2.0 (1x USB permite alimentação da Unidade Ótica) 1x HDMI 1.4b, 2x DisplayPort, 1x VGA 2x Antena 1x RJ 45 1x Áudio
(Line-out) Frontal: 2x USB 3.1 Gen 1 2x USB 3.1 Gen 2 Type C 1x Line-in 1x Headset Gabinete Positivo POS-UFPG02 Formato:
Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga LEDs indicadores frontais:
Atividade disco rígido + Equipamento ligado Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal&#8594;traseira Base/pés antiderrapante
Fonte 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de
líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM V2.0 Abertura para
trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 178 x 178 x 34 mm Embalagem:
232 x 512 x 101 Peso Líquido / Peso Bruto 1,10 Kg / 3,22 Kg Documentos e Acessórios Fonte de alimentação, guia rápido de
instalação e base de apoio para uso do gabinete na vertical Certificações/ Compatibilidades² Compatibilidade de hardware: WHCK
Microsoft® Windows 10 (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
Eficiência Energética: Compatível com Energy Star® Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança
do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e 9296) Equipamento ecológico: EPEAT e RoHS
Certificado DMI: DMI 2.0 01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão kensington do &#1048991;po chave/segredo.
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acompanhado de base an&#1048991;derrapante para fixação sobre mesa. Monitor Positivo 24BL55OJ LED 23.8´, Full HD, IPS,
HDMI, DisplayPort, Altura Ajustável- Garantia de 60 meses on site

32.159.298/0001-73 KL LOCACAO E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EI

Sim Sim PPB 7 R$ 8.000,0000 R$ 56.000,0000 08/12/2020
21:28:16

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Modelo / Versão: DC3D-U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO. MARCA: DATEN / MODELO: DC3D-U.
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB). SISTEMA OPERACIONAL: OPEN SOURCE. PROCESSADOR
Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com
clock speed de no mínimo 3.0 ghz, memória cache L3 de no mínimo 4mb e 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou
superior; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático,
ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento;
Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como
ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Atingir
índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no
site http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. O Processador deverá ser da última geração disponibilizado pelo fabricante de
desktops em sua linha corporativa no Brasil. BIOS Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou
ter direitos copyright sobre essa BIOS O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O
fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir
atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; A bios deve possuir o número de série do
equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management
Interface); Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM); Deve possuir opção para desabilitar
componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB, áudio; Suporte a atualizações de BIOS dentro do
DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois
níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte a
língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1
(http://www.uefi.org); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; Tipo Flash Rom; Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de
balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; Dispor de ferramenta de
diagnóstico de saúde do hardware, com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve
ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a
análise do usuário. CHIPSET E PLACA MÃE Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; O chipset deverá ser
do mesmo fabricante do processador; Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a placa-
mãe; Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; MEMÓRIA Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; Com no mínimo 8GB
DDR4 2666 MHz; Suporte para 16GB de memória. ARMAZENAMENTO Disco SSD 256GB Sata ou M.2; Suporte às tecnologias
s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology). TECLADO Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de
OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; Padrão ABNT-2; Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; Interface USB; A
impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
MOUSE Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração;
Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de
1000 (mil) DPI; Interface USB. GABINETE Fonte externa com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste
automático, com consumo e potência de no máximo 70 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos)... e demais exigencias e
certificações do edital. Validade: 60 dias. Garantia: 60 meses on site.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.000,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.985,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.984,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 10:59:24:943
R$ 5.900,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 10:59:51:913
R$ 5.550,0000 00.461.255/0001-51 09/12/2020 11:08:41:963
R$ 4.500,0000 32.159.298/0001-73 09/12/2020 11:09:36:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
10:44:18 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

09/12/2020
11:07:47

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 5.900,0000 e R$
5.984,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

09/12/2020
11:12:47 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
11:12:47 Item encerrado.

Aceite 10/12/2020
10:25:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI,
CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000.

Habilitado 10/12/2020
15:45:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI -
CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73

Registro
Intenção de
Recurso

11/12/2020
09:32:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00461255000151.
Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição
da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedor

Intenção de
Recurso
Aceita

11/12/2020
11:42:39

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00461255000151. Motivo:
Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.
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Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

00.461.255/0001-51 11/12/2020 09:32 11/12/2020 11:42 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedora, Não atende TPM 2.0
integrado na placa mãe (tem firmware TPM), não consta suporte VESA, não atende energystar, epeat e ruído, aliado a isso
descumpriram o subitem 15, alínea "l" e "p", subitem 25.12.4. e subitem 13, alíneas "e" e "f", demais argumentos em
nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

 
Item: 8 - NOTEBOOK

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 09/12/2020 09:00:09 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
89.237.911/0289-08 GLOBAL

DISTRIBUICAO
DE BENS DE
CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 25 R$ 16.185,0000 R$ 404.625,0000 08/12/2020
21:01:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: Elitebook 830 G7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Notebook Avançado com Windows - 1. PROCESSADOR a)
Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 1.6 ghz e memória cache: mínimo de 4mb, com suporte a
criptografia AES. b) Atingir índice de, no mínimo, 5.450 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados
Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. c) O processador deve fazer parte da linha mais
recente do fabricante do mesmo.2. BIOS a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter
direitos copyright sobre essa BIOS. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; b) O
fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir
atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; c) A bios deve possuir o número de série do
equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management
Interface);e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 (TPM);f) Deve possuir opção para desabilitar componentes
de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; g) Deve possuir gerenciamento térmico; h)
Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; i) Com possibilidade de
configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional
e ao próprio SETUP; j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; k) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade
com a especificação UEFI 2.1(http://www.uefi.org); O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada
através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; l) Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do
hardware, com execução detestes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o
POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário.3.
CHIPSET E PLACA MÃE a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; b) Possuir 2 (dois) slot de memória
com suporte a DDR4 2400MHz ou superior; c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM,
não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware
fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações configuração e status do
equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante; e) Deve
permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um
compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; f) Permitir ligar e desligar o
micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; g) A
máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e
usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção
presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft
NAP ou Cisco NAC);i) Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP),
com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador
ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; j) Permitir a
instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das
telas de instalação; k) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; l) Deve possuir tecnologia de
monitoramento térmico;4. MEMÓRIA a) Possuir, no mínimo, 2 (dois) slot de memória DDR4;b) Memória: possuir 16GB DDR4 de no
mínimo 2400MHz;c) A memória poderá ser soldada na placa, desde que possua, no mínimo, um slot livre para expansão; d)
Suporte de memória para no mínimo 32GB.5. ARMAZENAMENTO a) 01 Disco SSD 256GB ou M.2;b) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t
(self-monitoring, analysis and reporting technology).c) O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e
relatório de auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades integradas são relatados dura

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 25 R$ 23.000,0000 R$ 575.000,0000 08/12/2020
18:29:57

Marca: Dell Technologies 
Fabricante: Dell Technologies 
Modelo / Versão: Dell Latitude 5310 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK AVANÇADO COM WINDOWS. Notebook, tela: até 14
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POL, interatividade da tela: sem interatividade, memória RAM: superior a 8 GB, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento
HDD: sem disco HDD GB, armazenamento SSD: 110 a 300, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema
operacional: proprietário, garantia on site de 36 meses. Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de
Referência. Marca: Dell Technologies // Modelo: Dell Latitude 5310 + Capa Essentials + Mouse Dell WM126 // Prazo de entrega: 60
(sessenta) dias // Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Declaramos que os
produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as
necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital
do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento do objeto. MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK AVANÇADO COM WINDOWS. Latitude 5310 BTX - [210-AVJS]. Intel®
Core™ i5-10310U (1.7GHz até 4.4GHz, cache de 6M, quad-core, 10ª geração)- [379-BDVG]. Windows 10 Pro Single Language, de
64bits - em Português (padrão ABNT2) - [619-AHDE]. No Windows AutoPilot - [340-CKSZ]. Memória de 16GB (1x16GB) DDR4 -
[370-AENM]. SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Classe 35 - [400-BHVS]. Tela HD de 13,3" (1366 x 768), antirreflexo, sem
touchscreen, câmera RGB e microfone, compatível com WLAN, Brasil - [391-BFBW]. Teclado retroiluminado de apontamento único -
em Português (padrão ABNT2) - [583-BFSE]. Apontador único, leitor de impressão digital de toque, leitor de SmartCard, com
Displayport sobre Type-C incluído - [346-BGMU]. Placa de rede Intel Dual Band AX201 Wi-Fi 6 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1-
[555-BFNI]. Bateria de 3 células e 42Whr com capacidade ExpressCharge - [451-BCMD]. 65W AC Adapter, 7.4mm Barrel, EPEAT -
[492-BCWY]. ENERGY STAR Qualified - [387-BBOM]. Latitude 5310 Quick Start Guide - [340-CPPG]. No UPC Label- [389-BCGW].
No FGA - [817-BBBB]. Ship Material BCC 65W/90W - [340-CRZT]. Regulatory Label, Brazil - [389-BDMN. Intel® Core™ i5 vPro
Processor Label - [340-CPOY]. US No Canada Ship Charge - [332-1286]. Safety/Environment and Regulatory Guide
(English/Brazilian Portuguese) - [340-AGIM]. Additional System Software for Win OS [525-BBCL] [640-BBLW] [658-BBMR] [658-
BBRB] [658-BCUV] [658-BDVK] [658-BEOK] [658-BEQP] [658-BETM]. No Resource USB Media - [430-XXYG]. Standard Shipment
(VS) - [800-BBQK]. Placa de vídeo Intel® UHD 620 integrada para Processador Intel® Core ™ i5-10310U -[338-BUWJ] [389-
DQGR]. Wireless Intel AX201 label, BT, BCC - [389-DTJU] [555-BFON]. No Mobile Broadband Card- [556-BBCD]. Intel vPro Active
Management Technology (for vPro CPU, vPro Capable) - [631-ACMN]. Registro EPEAT 2018 (dourado) - [379-BDZB]. No Removable
CD/DVD Drive - [429-AATO]. No TAA - [340-ACQQ]. E5 Brazilian Power Cord - [470-AAPP]. Latitude 5310 bottom door included -
[321-BFOY]. 3 Years ProSupport with Onsite Service-BZ (Disti SNS) - [802-4420] [802-4441] [802-4442] [916-4839]. Onsite
Diagnosis:36 Months Onsite Service-BZ- [810-0062]. CFI Optional SKUs - [365-0257]. CFI Optional SKUs - [366-0147]. CFI
Optional SKUs - [366-0163]. Mouse Wireless Dell - WM12- [570-AANJ]. Capa Dell Essential - 15,6 - [460-BCRG].
LBL,OK,SECTOUCH - [331-6757]. Custom Fulfillment Services, Brazil - [490-0397]. Merge Center Fee for Brazil - [490-0398].
Serviço de imagem customizada do cliente. Restauração da imagem em disco. Laser Etching.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 23.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 16.185,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 16.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 10:51:03:980
R$ 10.790,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 11:08:15:847
R$ 7.690,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 11:10:35:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
10:44:34 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

09/12/2020
11:07:47

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
16.000,0000 e R$ 16.185,0000.

Encerrada Disputa Fechada 09/12/2020
11:12:47 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
11:12:47 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
13:50:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
13:51:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.

Aceite 10/12/2020
10:21:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, pelo melhor lance de R$ 7.690,0000.

Habilitado 10/12/2020
15:35:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - NOTEBOOK

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 09/12/2020 09:00:09 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte Declaração Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
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ME/EPP ME/EPP/COOP PPB/TP Registro
30.948.812/0001-24 R P T B DE LIMA

COMERCIO E
SOLUCOES EM
INFORMATICA

Sim Sim PPB 7 R$ 5.700,0000 R$ 39.900,0000 08/12/2020
23:07:08

Marca: Vaio 
Fabricante: Vaio 
Modelo / Versão: Vaio FE15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD
110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA
ON SITE 36 MESES

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO
DE INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 7 R$ 9.000,0000 R$ 63.000,0000 07/12/2020
14:59:14

Marca: HP 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: Probook 445 G7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Marca HP EQUIPAMENTO Probook 445 G7 PART NUMBER 1H9A8LA#AC4
PROCESSADOR AMD Ryzen 3 4300U 4C 2.7GHZ 3.7GHZ 4MB MEMORIA 8GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA HDD 256GB
RESOLUÇÃO TELA 1366X768 SISTEMA OPERACIONAL WIN10 PRO TAMANHO DA TELA 14 leitor de cartão de memória a: SD, SDHC,
SDX USB 2.0 1 USB 3.1 TIPOC GEN1 2 HDMI 1.4 1 RJ-45 1 PESO 1,5KG GARANTIA 1 ANO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000,0000 08.482.425/0001-96 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.700,0000 30.948.812/0001-24 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.590,0000 30.948.812/0001-24 09/12/2020 11:47:29:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
11:14:48 Item Aberto.

Início 1a Etapa
da Disputa
Fechada

09/12/2020
11:45:15

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 5.700,0000 e
R$ 9.000,0000.

Encerrada
Disputa Fechada

09/12/2020
11:50:15 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
11:50:15 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2020
14:30:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2020
14:34:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Recusa 10/12/2020
10:09:32

Recusa da proposta. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30.948.812/0001-24, pelo melhor lance de R$ 5.590,0000. Motivo: Proposta recusada devido ao não envio da
tabela de comprovação (Anexo IV do Edital).

Recusa 10/12/2020
11:31:45

Recusa da proposta. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96,
pelo melhor lance de R$ 9.000,0000. Motivo: Proposta recusada por encontrar-se acima do valor estimado.

Item cancelado
no julgamento

10/12/2020
11:34:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido as duas propostas a presentadas terem sido
recusadas. A primeira pelo não envio da tabela de comprovação (Anexo IV do Edital), e a segunda por encontrar-
se acima do valor estimado.

Registro
Intenção de
Recurso

10/12/2020
11:50:24

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
CNPJ/CPF: 30948812000124. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do
TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que as informações solicitada

Intenção de
Recurso Aceita

11/12/2020
11:43:28

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30948812000124. Motivo: Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e
motivada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

30.948.812/0001-24 10/12/2020 11:50 11/12/2020 11:43 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que as informações solicitadas no anexo IV foram apresentadas na
proposta e no folder do produto, no entanto, ainda podemos enviar as informações em formato excel, conforme anexo IV
do edital. Cabe ressaltar que foi oportunizado ao fornecedor vencedor do item 12, a remessa de novo arquivo via sistema,
o que não nos foi concedido. Demais argumento no recurso
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

 
Item: 12 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte Declaração Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
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ME/EPP ME/EPP/COOP PPB/TP Registro
30.948.812/0001-24 R P T B DE LIMA

COMERCIO E
SOLUCOES EM
INFORMATICA

Sim Sim PPB 62 R$ 5.900,0000 R$ 365.800,0000 08/12/2020
23:07:08

Marca: Vaio 
Fabricante: Vaio 
Modelo / Versão: Vaio FE15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD
110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA
ON SITE 36 MESES

89.237.911/0289-08 GLOBAL
DISTRIBUICAO
DE BENS DE
CONSUMO LTDA.

Não Não PPB 62 R$ 7.233,0000 R$ 448.446,0000 08/12/2020
21:02:29

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: Prodesk 445 G7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Laptop Básico com Windows - 1. PROCESSADOR a) Processador:
mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.1 ghz e memória cache: mínimo de 3mb, com suporte a criptografia AES.
b) Atingir índice de, no mínimo, 4.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.c) O processador deve fazer parte da linha mais recente do fabricante
do mesmo.2. BIOS a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre
essa BIOS. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do
conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; b) O fabricante do equipamento
deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do
sistema operacional Microsoft Windows 10 professional; c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável
que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio
por exemplo; d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);e) Deve suportar a tecnologia
Trusted Plataform Module 2.0 (TPM);f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do
equipamento como áudio, webcam e microfone; g) Deve possuir gerenciamento térmico; h) Suporte a atualizações de BIOS dentro
do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três
níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; j) Setup com
suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; k) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI
2.1(http://www.uefi.org); O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros; l) Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware, com execução
detestes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e
apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário.3. CHIPSET E PLACA MÃE a) O
chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; b) Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4
2400MHz ou superior; c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não serão aceitas
placas de livre comercialização no mercado; d) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico;4. MEMÓRIA a) Possuir 2 (dois)
slots de memória DDR4;b) Memória: possuir 8gb DDR4 de no mínimo 2400MHz;c) A memória poderá ser soldada na placa, desde
que possua, no mínimo, um slot livre para expansão ;d) Suporte de memória para no mínimo 16GB.5. ARMAZENAMENTO a) Disco
SSD 256GB Sata ou M. 2; b) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).6. OUTROS a)
Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 1692mbcompartilhado de forma dinâmica ou
predefinida; b) Monitor: padrão tft lcd ou led widescreen, tamanho mínimo de 14 polegadas, resolução mínima de 1366x768 pixels
e consumo máximo de 3.4W;c) Interfaces de entrada/saída: i. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos; ii. 01 (um) conector
de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo; iii. 03 (três) conectores USB, sendo 02 (dois) compatíveis com USB 3.0 ou
superior; iv. 01 (um) leitor de cartão de memória micro SD. Integrado ao gabinete ou através de adaptador USB; v. 01 (um)
conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; vi. Rede integrada wireless IEEE
802.11 ac; vii. Wireless Bluetooth 4.1 ou superior; viii. Webcam integrada ao gabinete; ix. Microfone integrado ao gabinete; d)
Gabinete: i. Ser testado de acordo com, pelo menos, algum teste da norma MIL-STD 810G, assegurando a durabilidade em
situações de uso do dia-a-dia; ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; iii. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-
falantes interno com potência máxima total suportada de, no mínimo, 2 Watt por canal; iv. Altura máxima, com bateria instalada,
de 2.4cm; e) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd; f) Bateria: mínimo de 40Whr de lítio-íon, polímero ou
prismática; a garantia da bateria deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. g) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 45 w (3
pinos) 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação h) Teclado e touch-pad:
Teclado ABNT2: Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll) ou sem botões mecânicos, que identifica os movimentos
através células sensíveis à pressão; i) Segurança: Chip TPM 2.0

03.263.975/0001-09 SYSTECH
SISTEMAS E
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 62 R$ 12.000,0000 R$ 744.000,0000 08/12/2020
18:30:49

Marca: Dell Technologies 
Fabricante: Dell Technologies 
Modelo / Versão: Dell Latitude 3410 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR LAPTOP BÁSICO COM WINDOWS. Notebook, tela: até 14 POL,
interatividade da tela: sem interatividade, memória RAM: 5 a 8 GB, núcleos por processador: até 4, armazenamento HDD: sem
disco HDD, armazenamento SSD: 110 a 300 GB, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional:
proprietário, garantia on site de 36 meses. Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência. Marca:
Dell Technologies // Modelo: Dell Latitude 3410 + Capa Essentials + Mouse Dell WM126 // Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias //
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias // Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Declaramos que os produtos ofertados são
novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades
estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão
Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do
objeto. MICROCOMPUTADOR LAPTOP BÁSICO COM WINDOWS. Dell Latitude 3410 - 210-AWTG]. Intel® Core™ i3-10110U (2.1GHz
até 4.1GHz, cache de 4MB, dual-core, 10ª geração) - [379-BDTU]. Windows 10 Pro Single Language, 64 bits - em Português
(Brasil)- [619-AHDE]. No Windows AutoPilot - [340-CKSZ]. Memória de 8GB (1X8GB) DDR4 - [370-AENH]. SSD de 256GB PCIe
NVMe M.2 Classe 35 - [400-BHVS]. Tela HD de 14"(1366 x 768), antirreflexo, câmera RGB e microfone, compatível com WLAN -
[391-BFEJ].Teclado sem retroiluminação com ponto único - em Português (padrão ABNT2)- [583-BGVW]. Teclado sem
retroiluminação e sem leitor de impressão digital - em Português (padrão ABNT2)- [346-BGJJ].Placa de rede Intel 6 AX201
802.11ax (160MHz, 2X2) + Bluetooth 5.1 - [555-BFNI]. Bateria de 3 células e 40Whr, compatível com ExpressCharge - [451-BCPT]
[575-BCGC]. Brazil Inmetro Regulatory Label- [389-BDMM]. Safety/Environment and Regulatory Guide (English/Brazilian
Portuguese)- [340-AGIM].Intel® Core™ i3 Processor Label - [340-CNCB]Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics - [338-
BUZT].Wireless Intel AX201 label, Brazil - [389-DVBS][555-BFSF].Not Selected in this Configuration - [817-BBBC].E4 Brazilian
Power Cord - [537-BBBR].Preto - [321-BGBD.No Resource USB Media - [430-XXYG].No Mobile Broadband Card - [556-BBCD].Quick
Start Guide for 3410 - [340-CQBV].ENERGY STAR Qualified - [387-BBOO].65 Watt AC adapter - [450-ADTR].Mix Model Packaging-
[340-CQUK] [340-CTMM].No UPC Label - [389-BCGW].Additional Software Windows 10- [525-BBCL] [640-BBLW] [658-BBMR]
[658-BBRB] [658-BDVK] [658-BEOK] [658-BEQP] [658-BETG] No FGA - [817-BBBB].OS-Windows Media Not Included - [620-
AALW].Brazil Local Build - [800-BBHC].EPEAT 2018 Registered (Silver) - [379-BDTO].Onsite Diagnosis:36 Months Onsite Service-BZ
-[810-0062].US No Canada Ship Charge - [332-1286].3 Years ProSupport with Onsite Service-Disti SNS-BZ- [802-4505] [802-
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4526] [802-4527] [916-4839].CFI Optional SKUs - [365-0257].CFI Optional SKUs - [366-0147].CFI Optional SKUs - [366-
0163].Capa Dell Essential - 15,6 - [460-BCRG].Mouse Wireless Dell - WM126 - [570-AANJ].LBL,OK,SECTOUCH - [331-6757]Custom
Fulfillment Services, Brazil - [490-0397].Merge Center Fee for Brazil - [490-0398]. Serviço de imagem customizada do
cliente.Restauração da imagem em disco. Laser Etching.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 7.233,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.900,0000 30.948.812/0001-24 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 7.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 11:20:14:213
R$ 6.000,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 11:23:41:977
R$ 6.000,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 11:29:47:457
R$ 4.877,0000 89.237.911/0289-08 09/12/2020 11:45:36:030
R$ 5.490,0000 30.948.812/0001-24 09/12/2020 11:48:31:467
R$ 5.290,0000 03.263.975/0001-09 09/12/2020 11:48:52:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
11:14:55 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

09/12/2020
11:45:15

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
5.900,0000 e R$ 6.000,0000.

Encerrada Disputa Fechada 09/12/2020
11:50:15 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
11:50:15 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
14:44:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.,
CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/12/2020
16:31:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE
CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/12/2020
10:20:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.,
CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

10/12/2020
11:04:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE
CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08.

Aceite 10/12/2020
11:10:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.,
CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08, pelo melhor lance de R$ 4.877,0000.

Habilitado 10/12/2020
16:34:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO
LTDA. - CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.948.812/0001-24 R P T B DE LIMA

COMERCIO E
SOLUCOES EM
INFORMATICA

Sim Sim PPB 13 R$ 5.900,0000 R$ 76.700,0000 08/12/2020
23:07:08

Marca: Vaio 
Fabricante: Vaio 
Modelo / Versão: Vaio FE15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD
110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA
ON SITE 36 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.900,0000 30.948.812/0001-24 09/12/2020 09:00:09:890
R$ 5.890,0000 30.948.812/0001-24 09/12/2020 11:48:04:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2020
11:15:51 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

09/12/2020
11:45:15

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 5.900,0000 e R$
5.900,0000.
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Encerrada
Disputa
Fechada

09/12/2020
11:50:15 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 09/12/2020
11:50:15 Item encerrado.

Recusa 10/12/2020
10:09:49

Recusa da proposta. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30.948.812/0001-24, pelo melhor lance de R$ 5.890,0000. Motivo: Proposta recusada devido ao não envio da tabela
de comprovação (Anexo IV do Edital).

Item
cancelado
no
julgamento

10/12/2020
11:35:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido a única proposta apresentada ter sido recusada pelo
não envio da tabela de comprovação (Anexo IV do Edital).

Registro
Intenção de
Recurso

10/12/2020
11:50:42

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA CNPJ/CPF:
30948812000124. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que
recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que as informações solicitada

Intenção de
Recurso
Aceita

11/12/2020
11:43:43

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30948812000124. Motivo: Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

30.948.812/0001-24 10/12/2020 11:50 11/12/2020 11:43 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não
rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que as informações solicitadas no anexo IV foram apresentadas na
proposta e no folder do produto, no entanto, ainda podemos enviar as informações em formato excel, conforme anexo IV
do edital. Cabe ressaltar que foi oportunizado ao fornecedor vencedor do item 12, a remessa de novo arquivo via sistema,
o que não nos foi concedido. Demais argumento no recurso
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestação de intenção de recurso aceita por ser considerada tempestiva e motivada.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 09/12/2020
09:00:23

Bom dia.

Pregoeiro 09/12/2020
09:00:43

Em breve daremos início à Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 31/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
09:01:31

Gostaria de lembrar aos senhores licitantes da importância de lances com responsabilidade, de
forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução.

Pregoeiro 09/12/2020
09:01:59

Chamo-lhes a atenção em relação à não aceitação da Universidade Federal da Bahia de desistência
de proposta ou de lance pelo licitante após a abertura da sessão, e também após o seu fechamento,

sob pena de aplicação de sanções.
Pregoeiro 09/12/2020

09:02:17
Desta forma, a empresa licitante que enviar proposta ou lance inexequível, que possa vir a

prejudicar o andamento do certame e que não for honrado por ela caso seja convocada para
apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções, após abertura de processo

administrativo paralelo a este.
Pregoeiro 09/12/2020

09:02:29
Solicito especial atenção durante a fase de lances, pois não serão aceitos pedidos de exclusão de

lances dados equivocadamente.
Pregoeiro 09/12/2020

09:03:07
Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 09/12/2020
09:04:20

A partir de agora serão analisadas as propostas enviadas para verificar se estão de acordo com o
previsto em Edital e posteriormente os itens serão abertos para envio dos lances.

Pregoeiro 09/12/2020
09:05:22

Senhores licitantes, abriremos para lances o item 01. Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 09/12/2020
09:05:38

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
09:06:22

Senhores licitantes, abriremos para lances o item 02. Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 09/12/2020
09:06:33

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
09:26:41

Senhores licitantes, enviem seus lances.

Pregoeiro 09/12/2020
09:27:02

Não serão aceitas propostas com os valores acima do estimado pela Administração.

Pregoeiro 09/12/2020
09:31:17

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8.390,0000 e
R$ 8.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:17 do dia 09/12/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
09:31:17

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11.000,0000 e
R$ 11.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:17 do dia 09/12/2020.

Sistema 09/12/2020
09:36:17

A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
09:36:17

O item 2 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
09:36:17

O fornecedor da proposta no valor de R$ 11.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 09/12/2020
09:36:17

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020 O item 1 está encerrado.
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09:36:17
Pregoeiro 09/12/2020

09:39:22
Senhores licitantes, abriremos para lances os itens 03 e 04. Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 09/12/2020
09:39:36

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
09:39:43

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
10:03:33

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6.050,0000 e
R$ 6.305,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:32 do dia 09/12/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
10:03:33

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10.000,0000 e
R$ 10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:32 do dia 09/12/2020.

Sistema 09/12/2020
10:08:33

A etapa fechada do item 3 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
10:08:33

O item 3 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
10:08:33

A etapa fechada do item 4 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
10:08:33

O item 4 está encerrado.

Pregoeiro 09/12/2020
10:11:45

Senhores licitantes, abriremos para lances os itens 05 e 06. Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 09/12/2020
10:11:58

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2020
10:11:58

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
10:12:04

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
10:37:22

A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.100,0000 e
R$ 5.985,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:22 do dia 09/12/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
10:37:22

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6.200,0000 e
R$ 6.305,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:22 do dia 09/12/2020.

Sistema 09/12/2020
10:42:22

A etapa fechada do item 6 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
10:42:22

O item 6 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
10:42:22

A etapa fechada do item 5 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
10:42:22

O item 5 está encerrado.

Pregoeiro 09/12/2020
10:44:07

Senhores licitantes, abriremos para lances os itens 07 e 09. Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 09/12/2020
10:44:18

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
10:44:34

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
11:07:47

A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 16.000,0000 e
R$ 16.185,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:47 do dia 09/12/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
11:07:47

A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.900,0000 e
R$ 5.984,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:47 do dia 09/12/2020.

Sistema 09/12/2020
11:12:47

A etapa fechada do item 7 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
11:12:47

O item 7 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
11:12:47

A etapa fechada do item 9 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
11:12:47

O item 9 está encerrado.

Pregoeiro 09/12/2020
11:14:32

Senhores licitantes, abriremos para lances os itens 11,12 e 13. Façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 09/12/2020
11:14:48

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
11:14:55

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
11:15:51

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2020
11:45:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.900,0000 e
R$ 5.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:50:15 do dia 09/12/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
11:45:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.900,0000 e
R$ 6.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:50:15 do dia 09/12/2020.

Pregoeiro 09/12/2020
11:45:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.700,0000 e
R$ 9.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:50:15 do dia 09/12/2020.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

A etapa fechada do item 12 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

O item 12 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

O fornecedor da proposta no valor de R$ 9.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item
11.
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Sistema 09/12/2020
11:50:15

A etapa fechada do item 11 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

O item 11 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

A etapa fechada do item 13 foi encerrada.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

O item 13 está encerrado.

Sistema 09/12/2020
11:50:15

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 09/12/2020
12:00:25

Senhores licitantes, suspenderemos esta sessão devido ao intervalo para almoço.

Pregoeiro 09/12/2020
12:00:46

Reabertura programada para hoje, 09 de dezembro de 2020, as 13:00 horas, horário oficial de
Brasília.

Pregoeiro 09/12/2020
12:01:03

Após a reabertura, inciaremos a aceitação/julgamento de propostas.

Pregoeiro 09/12/2020
13:00:49

Boa tarde.

Pregoeiro 09/12/2020
13:01:04

Senhores licitantes, iniciaremos a fase de aceitação/julgamento de propostas.

Pregoeiro 09/12/2020
13:03:07

Após a convocação pelo sistema, o licitante deverá anexar a proposta com o valor ajustado após o
término da fase de lances, e documentos complementares. O prazo de envio é de até 120 minutos.

Pregoeiro 09/12/2020
13:03:37

Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Senhor licitante,
solicitamos desconto nos valores das propostas dos itens 01, 03, 05 e 07, respectivamente.

32.159.298/0001-73 09/12/2020
13:08:08

Prezado Pregoeiro. Boa tarde!

Pregoeiro 09/12/2020
13:09:15

Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Boa tarde.

32.159.298/0001-73 09/12/2020
13:11:20

Para o Lote 1: Podemos ofertar pelo valor unitário de R$: 8.203,00. O valor estimado se encontra
acima dos nossos custos, e não temos como conceder nenhum desconto a mais deste valor

proposto.
32.159.298/0001-73 09/12/2020

13:12:44
Para os Lotes 3, 5 e 7: Ofertamos os nossos valores mínimos nas fases de lances e já oferecemos

nosso limite MÁXIMO. Infelizmente não conseguimos nenhum desconto.
Pregoeiro 09/12/2020

13:13:00
Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Certo, senhor licitante,

recusaremos sua proposta para o item 01, pois não aceitaremos propostas com os valores acima do
estimado.

Pregoeiro 09/12/2020
13:14:03

Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Senhor licitante,
solicitamos o envio da proposta atualizada referente aos itens 03, 05 e 07.

Sistema 09/12/2020
13:14:22

Senhor fornecedor KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI, CNPJ/CPF:
32.159.298/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

32.159.298/0001-73 09/12/2020
13:17:38

Para o Lote 1: Sr. Pregoeiro pode nos conceder 15min para mais uma tentativa de negociação e
análise dos custos?

32.159.298/0001-73 09/12/2020
13:23:00

Sr. Pregoeiro. Infelizmente não conseguimos!

Pregoeiro 09/12/2020
13:23:12

Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Sim, estamos no
aguardo.

Pregoeiro 09/12/2020
13:23:25

Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Certo, senhor licitante.

Pregoeiro 09/12/2020
13:23:38

Para KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI - Estamos no aguardo do
envio das propostas dos itens 03, 05 e 07.

32.159.298/0001-73 09/12/2020
13:24:41

Sr. Pregoeiro. Estamos providenciando!

Pregoeiro 09/12/2020
13:33:40

Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, solicitamos
desconto nos valores das propostas dos itens 02 e 09, respectivamente.

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:35:40

Boa Tarde Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 09/12/2020
13:35:53

Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Boa tarde, senhor licitante.

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:38:46

Infelizmente esse é o nosso menor preço para os itens 02 e 09 que podemos ofertar, atingimos o
nosso limite.

Pregoeiro 09/12/2020
13:43:42

Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Não há mesmo condições de
reduzir mais um pouco, senhor licitante?

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:45:15

Infelizmente não. Pois na disputa de lances ofertamos o nosso mínimo, principalmente na etapa
fechada. Conforme podes consultar a nossa diferença com o segundo colocado em ambos os itens.

Pregoeiro 09/12/2020
13:45:54

Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Certo, senhor licitante, obrigado.

Pregoeiro 09/12/2020
13:45:59

Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, solicitamos o
envio da proposta atualizada referente aos itens 02 e 09.

Sistema 09/12/2020
13:46:16

Senhor fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.263.975/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:47:04

Poderia por gentileza abrir o envio do anexo para ambos os itens?

Sistema 09/12/2020
13:47:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, enviou o anexo para o ítem 2.

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:48:48

Proposta comercial atualizada, documentos de habilitação e documentos técnicos enviados para o
Item 02.

Pregoeiro 09/12/2020 Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - O senhor necessita que abra
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13:48:49 também para envio no item 09, ou já enviou dos dois itens?
03.263.975/0001-09 09/12/2020

13:49:25
Sim

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:49:43

Precisamos para enviar para o Item 09

Sistema 09/12/2020
13:50:26

Senhor fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.263.975/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.

Sistema 09/12/2020
13:51:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, enviou o anexo para o ítem 9.

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:51:41

Proposta comercial atualizada, documentos de habilitação e documentos técnicos enviados para o
Item 09.

03.263.975/0001-09 09/12/2020
13:52:20

Qualquer dúvida seguimos à disposição.

Pregoeiro 09/12/2020
13:53:06

Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Certo, senhor licitante. Obrigado.

Pregoeiro 09/12/2020
13:53:43

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante, solicitamos desconto nos valores das propostas
dos itens 04 e 06, respectivamente.

04.602.789/0001-01 09/12/2020
13:55:36

Boa tarde Sr. Pregoeiro.

04.602.789/0001-01 09/12/2020
13:55:56

Ofertamos o nosso menor valor possível no momento do lance fechado.

Pregoeiro 09/12/2020
13:57:52

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Certo, senhor licitante.

Pregoeiro 09/12/2020
13:58:07

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante, solicitamos o envio da proposta atualizada
referente aos itens 04 e 06.

Sistema 09/12/2020
13:58:16

Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 4.

Sistema 09/12/2020
14:10:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou
o anexo para o ítem 4.

04.602.789/0001-01 09/12/2020
14:11:43

Sr. Pregoeiro, enviamos a Proposta atualizada e documentação Técnica.

Pregoeiro 09/12/2020
14:21:30

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Certo, senhor licitante. Obrigado.

Pregoeiro 09/12/2020
14:22:35

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Senhor licitante, solicitamos o
envio da proposta atualizada referente aos itens 11 e 13.

30.948.812/0001-24 09/12/2020
14:23:42

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA: Entendido, Sr (a) Pregoeiro (a).

Pregoeiro 09/12/2020
14:25:31

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - O senhor tem condições de
reduzir o valor destes itens?

30.948.812/0001-24 09/12/2020
14:28:40

R P T B DE LIMA: Temos sim, Sr(a) Pregoeiro (a). Enviaremos a proposta com a redução dos valores
propostos.

Pregoeiro 09/12/2020
14:30:10

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Ciente, senhor licitante. Abrirei o
sistema para envio dos arquivos.

Sistema 09/12/2020
14:30:39

Senhor fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30.948.812/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.

Sistema 09/12/2020
14:34:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24, enviou o anexo para o ítem 11.

Pregoeiro 09/12/2020
14:34:16

Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, solicitamos desconto
no valor da proposta para o item 12.

89.237.911/0289-08 09/12/2020
14:36:16

Boa tarde

89.237.911/0289-08 09/12/2020
14:39:54

Prezado pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir o valor do último lance.

Pregoeiro 09/12/2020
14:44:11

Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Boa tarde, senhor licitante.

Pregoeiro 09/12/2020
14:44:18

Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Ciente, senhor licitante.

Pregoeiro 09/12/2020
14:44:38

Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, solicitamos o envio da
proposta atualizada referente ao item 12.

Sistema 09/12/2020
14:44:56

Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0289-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.

Sistema 09/12/2020
15:08:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI,
CNPJ/CPF: 32.159.298/0001-73, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema 09/12/2020
16:31:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0289-08, enviou o anexo para o ítem 12.

Pregoeiro 09/12/2020
17:02:38

Senhores licitantes, suspenderemos esta sessão devido ao término do expediente. Reabertura
programada para o dia 10 de dezembro de 2020, as 10:00 horas, horário oficial de Brasília.

Pregoeiro 10/12/2020
10:03:32

Bom dia.

Pregoeiro 10/12/2020
10:03:45

Senhores licitantes, daremos continuidade ao julgamento de propostas.

Pregoeiro 10/12/2020
10:08:52

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Senhor licitante, suas propostas
dos itens 11 e 13 serão recusadas devido ao não envio da tabela de comprovação (Anexo IV do

Edital).
Pregoeiro 10/12/2020

10:10:42
Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, solicitamos desconto no valor

da proposta do item 11.
Pregoeiro 10/12/2020 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, a proposta anexada
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10:20:30 não foi ajustada ao valor do seu último lance.
Sistema 10/12/2020

10:20:56
Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:

89.237.911/0289-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema 10/12/2020

11:04:33
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:

89.237.911/0289-08, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro 10/12/2020

11:11:28
Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor pronunciar-se em

relação ao pedido de desconto.
08.482.425/0001-96 10/12/2020

11:14:49
qual é o valor de referencia?

08.482.425/0001-96 10/12/2020
11:15:12

Qual seria o valor?

Pregoeiro 10/12/2020
11:20:37

Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - R$ 5.779,99.

Pregoeiro 10/12/2020
11:27:26

Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, estamos no aguardo.

08.482.425/0001-96 10/12/2020
11:30:13

infelizmente não conseguimos chegar no valor solicitado

Pregoeiro 10/12/2020
11:31:06

Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Certo, senhor licitante. Obrigado

Pregoeiro 10/12/2020
11:31:22

Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sua proposta será recusada por encontrar-se
acima do valor estimado.

Pregoeiro 10/12/2020
11:32:46

Senhores licitantes, concluímos a fase de aceitação, e iniciaremos a fase de habilitação das
propostas.

Sistema 10/12/2020
11:33:31

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 10/12/2020
17:06:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/12/2020 às 10:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa 09/12/2020 12:06:00 Previsão de Reabertura: 09/12/2020 13:00:00.  Motivo: Intervalo para almoço.

Reativado 09/12/2020 13:00:27
Suspensão

Administrativa 09/12/2020 17:03:00 Previsão de Reabertura: 10/12/2020 10:00:00.  Motivo: Término do expediente.

Reativado 10/12/2020 10:03:17
Abertura de Prazo 10/12/2020 11:33:31 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo 10/12/2020 17:06:15 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/12/2020 às 10:00:00.

Data limite para registro de recurso: 16/12/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 21/12/2020.
Data limite para registro de decisão: 29/12/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:44 horas do dia 11 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ERIK MAUTONE PEREIRA 
Pregoeiro Oficial

GERALDO EDMUNDO BARBOSA NETO
Equipe de Apoio

LEONARDO JORDAO DE CARVALHO
Equipe de Apoio
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 Este pregão possui 1 Ata Complementar

 Ver Ata Posterior   

751212.252019 .105791 .4685 .795000108

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA

Base de Hidrografia da Marinha em Niterói

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00025/2019 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 26 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA 71/2020 de 17/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho
de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 63999000840201915, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00025/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de informática, para
atender ao Serviço da Diretoria de Hidrografia da Marinha (DHN), Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), Base de Hidrografia da Marinha em
Niterói (BHMN), Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego (CAMR) e Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHO), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: ALICATE BICO MEIA CANA
Descrição Complementar: ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 6
POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, FOSTATIZADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,4000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 2
Descrição: ALICATE UNIVERSAL
Descrição Complementar: ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO
ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE RETO, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS,
CORPO FOSFOTIZADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 36,5100 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 3
Descrição: ALICATE DE CORTE
Descrição Complementar: ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO
PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6 POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,4000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 4
Descrição: ALICATE PARA CLIMPAR
Descrição Complementar: ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE COMPRESSÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 140,9300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, pelo melhor lance de R$ 75,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 5
Descrição: ALICATE DESCASCAR FIO
Descrição Complementar: ALICATE DESCASCAR FIO UNIVERSAL. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 45,5500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, pelo melhor lance de R$ 45,5500 e com valor negociado a R$ 45,5000
e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 6
Descrição: MULTÍMETRO
Descrição Complementar: MULTÍMETRO: TENSÃO:1.000 V, TENSÃO AC:750 V, CORRENTE DC:20 A, CORRENTE AC:20 A, RESISTÊNCIA:60
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MOHMS, FREQUÊNCIA:10mhz, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DISPLAY DIGITAL/DETECTOR DE TENSÃO/CONTINUIDADE E DIODO;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 309,6300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, pelo melhor lance de R$ 309,6300 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 7
Descrição: UNIDADE DISCO
Descrição Complementar: HDD DOCKING STATION: USB 3.0, COMPATIBILIDADE HDD 2.5´, HDD 3.5´ E SSD, SATA I, II, III. TAXA DE
TRANSFERÊNCIA: USB 3.0 ATÉ 5GBPS. COMPATÍVEL COM WINDOWS/MAC/LINUX; SUPORTA CLONE OFFLINE VELOCIDADE ATÉ 60M/S,
SUPORTA HOT SWAP E PLUG & PLAY. PERMITE LIGAR 2 HD SATA AO MESMO TEMPO (DUAL SATA). GARANTIA MÍNIMA12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 114,9300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 8
Descrição: ROTULADOR
Descrição Complementar: ROTULADOR ELETRÔNICO: PORTÁTIL; VISOR LCD, 12 CARACTERES X 1 LINHA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4
PILHAS TIPO AAA; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 230 DPI OU SUPERIOR; IMPRESSÃO DE DATA E HORA; COM 9 ESTILOS DE LETRAS OU
SUPERIOR; 71 SIMBOLOS EMBUTIDOS NA MEMÓRIA OU SUPERIOR; TECLADO QWERTY; IMPRESSÃO MULTI-CÓPIAS 9 CÓPIAS OU SUPERIOR;
CORTADOR DE FITA MANUAL; COM SEIS TAMANHOS DE LETRAS OU SUPERIOR; TIPO DE IMPRESSÃO TRANSFERÊNCIA TÉRMICA; VELOCIDADE
DE IMPRESSÃO 7,5 MM POR SEGUNDO; FITA PADRÃO TIPO M; TAMANHO DA BOBINA 9 A 12 MM; ESTILO DE IMPRESSÃO: NORMAL, NEGRITO,
CONTORNO, ITÁLICO, ITÁLICO SOBRINHADO, NEGRITO ITÁLICO, SHADOW ITÁLIC, VERTICAL; ALTURA MÁXIMA DA IMPRESSÃO 7 MM OU
SUPERIOR; MÁXIMO DE LINHA DE IMPRESSÃO 2; COM INSERÇÃO DE TEXTO; DIMENSÕES: 11 X 19,9 X 5,6 CM; MANUAL EM PORTUGUÊS.
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 206,6900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 9
Descrição: BATERIA - COMPUTADOR
Descrição Complementar: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO
CR-2032
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,2300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, pelo melhor lance de R$ 1,3500 e a quantidade de 500 UNIDADE .

Item: 10
Descrição: CARREGADOR BATERIA
Descrição Complementar: CARREGADOR BATERIA, CAPACIDADE 04 PILHAS TIPO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR LCD E FUNÇÃO
REFRESH
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 98,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, pelo melhor lance de R$ 98,2400 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Item: 11
Descrição: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 7 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 QPS, RESOLUÇÃO VÍDEO
1280 X 720 (W720P), TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM BANDA PASSANTEMÍNIMA DE 20 KHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE
MEMÓRIA 10 POSIÇÕES DECAMARA, COMPONENTES IP (PROTOCOLO H.323)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.454,8800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 13.650,0000 e a quantidade de 6
UNIDADE .

Item: 12
Descrição: UNIDADE DISCO
Descrição Complementar: UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA
3.0, MEMÓRIA CACHE 64 MB
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 275 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 312,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, pelo melhor lance de R$ 312,7000 e a quantidade de 275 UNIDADE .

Item: 13
Descrição: MEMORIA EM DISCO
Descrição Complementar: HD EXTERNO: CAPACIDADE 1TB, PORTÁTIL USB 3.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 416,4700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 350,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

Item: 14
Descrição: MEMÓRIA FLASH
Descrição Complementar: PEN DRIVE: CAPACIDADE: 32GB, INTERFACE USB 2.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,8500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SCORPION INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 34,3100 e a quantidade de 80 UNIDADE .

Item: 15
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4/7 A, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
115/230 VCA, DIMENSÕES (L X A X P): 15 X 8,6 X 14 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA NOMINAL 350 W, FREQUÊNCIA
NOMINAL 50/60 HZ, CONECTORES 2 X SATA, 6 X 4 PINOS, 1 X ATX 12 V, 1 X ATX 24 P I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 965,9500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 965,9500 e a quantidade de 125 UNIDADE .

Item: 16
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4/7 A, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
115/230 VCA, DIMENSÕES (L X A X P): 15 X 8,6 X 14 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA NOMINAL 350 W, FREQUÊNCIA
NOMINAL 50/60 HZ, CONECTORES 2 X SATA, 6 X 4 PINOS, 1 X ATX 12 V, 1 X ATX 24 P I
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 360 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 51,1500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 17
Descrição: MEMÓRIA RAM
Descrição Complementar: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 180,4300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 135,6600 e a quantidade de 150 UNIDADE .

Item: 18
Descrição: MOUSE COMPUTADOR
Descrição Complementar: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,9600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, pelo melhor lance de R$ 16,9000 e a quantidade de 380 UNIDADE .

Item: 19
Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, pelo melhor lance de R$ 25,6000 e a quantidade de 380
UNIDADE .

Item: 20
Descrição: PLOTTER RECORTE
Descrição Complementar: PLOTTER: IMPRESSORA JATO TINTA 36´, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X 1200,TAMANHO: IMPR. DE 91 CM
(36POL): FOLHAS DE 210 A 914 MM (8,3 A 36 POL.) DE LARGURA; ROLOS DE 279 A 914 MM (11 A 36 POL.); INTERFACES (PADRÃO): FAST
ETHERNET (100BASE-T), CERTIFICADA PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI; ESPESSURA: ATÉ 11,8 MILÉSIMOS DE POLEGADA;
GARANTIA MÍNIMA12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.745,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.745,4000 e com valor negociado a R$
10.745,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .
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Item: 21
Descrição: ADAPTADOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR, TIPO PINO CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, CONEXÃO TOMADA 10A NUMA PONTA E
PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 14 1, NORMAS
TÉCNICAS NBR 141362002
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,9300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E, pelo melhor lance de R$ 9,9300 e a quantidade de 125
UNIDADE .

Item: 22
Descrição: ADAPTADOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR, TIPO PLUGUE, CONEXÃO PLUGUE PADRÃO NOVO/PADRÃO ANTIGO 2P+T, APLICAÇÃO REDE
ELÉTRICA, REFERÊNCIA SMS 64119
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,9300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 23
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA
Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1000 ANSI LM, TIPO LÂMPADA UHP, POTÊNCIA LÂMPADA 132 WATT, VOLTAGEM
110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELAÇÃO DE PROJEÇÃO (1,48 A 1,92 )
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.661,7400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, pelo melhor lance de R$ 12.361,0000 e a quantidade
de 8 UNIDADE .

Item: 24
Descrição: PLACA REDE
Descrição Complementar: PLACA REDE, PADRÃO PCI, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL
DUPLEX, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, TIPO REALTEK 8139
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 62,3000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 25
Descrição: PLACA REDE
Descrição Complementar: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS 4X/8X, CONECTORES 2 CANAIS DE 10 GBPS INTERFACESFP+, VELOCIDADE
TRANSFERÊNCIA 10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO 3.3 VDC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTAR LINK AGREG., BALANC. CARGA, PADR.FC-
BB-5, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE PCI-E E SFP+/FCOE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 50,9700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 26
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA
Descrição Complementar: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR, DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E
ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI;
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01
GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA, CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA
12 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.779,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e a quantidade de
38 UNIDADE .

Item: 27
Descrição: IMPRESSORA LASER
Descrição Complementar: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO:LASER: VELOCIDADE MÍNIMO 30 PPM; PADRÃO DE COR:
MONOCROMATICO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLEX AUTOMÁTICO: SIM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 1200X1200DPI;
RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: INTERPOLADA: 19200 X 19200DPI; RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI; TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X
297 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, 10 X 15; CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; CÓPIA
FRENTE E VERSO: SIM; CONECTIVIDADE: ETHERNET, USB, WIFI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.821,0300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.720,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Item: 28
Descrição: IMPRESSORA LASER
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Descrição Complementar: IMPRESSORA LASER: TIPO:MONOCROMÁTICA; CONEXÃO USB 2.0; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 21PPM;
RESOLUÇÃO MÍNIMA EM PRETO: 2400X600DPI; CICLO MENSAL DE TRABALHO: ATÉ 10.000 PÁGINAS; TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO: A4;
CARTA; LEGAL; FOLIO; A5; B5; EXECUTIVO; CXL 148 A 355.6MM X 148 A 216MM; USB 2.0; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.555,5100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 58,00

Aceito para: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.323,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Item: 29
Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO
Descrição Complementar: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: DKSA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 11,5000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 30
Descrição: CABO EXTENSOR
Descrição Complementar: CABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA CONECTOR DVI-D MACHO X DVI-D MACHO, COMPRIMENTO 1,50M, APLICAÇÃO
USO EM VIDEO, PADRÃO DVI-D
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 39,1200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, pelo melhor lance de R$ 39,1200 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 31
Descrição: LOCALIZADOR CABO
Descrição Complementar: LOCALIZADOR CABO, COMPONENTES TRANSMISSOR, RECEPTOR, BOLSA, PONTA TESTE E MANUA L, TENSÃO
OPERAÇÃO 0 A 50 °C, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO-10 A 60 °C, TENSÃO BATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 50 H, PESO TOTAL 284 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 156,7300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 32
Descrição: ADAPTADOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA:
1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 33,2800 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 33
Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO
Descrição Complementar: CABO ÁUDIO E VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VGA MACHO/MACHO, COMPRIMENTO 2 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,8500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: DKSA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 21,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 34
Descrição: CABO EXTENSOR
Descrição Complementar: CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA A MACHO X A FÊMEA, COMPRIMENTO 1 M, PADRÃO USB 2.0, COR
DA COBERTURA PRETA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 35
Descrição: CORDÃO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO ÓPTICO MONOMODO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORESSMF- LC/LC,
APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO TRÁFEGO VOZ,DADOS E IMAGEN S, DIÂMETRO 9 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 102,5200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 36
Descrição: CORDÃO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO ÓPTICO MONOMODO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORESSMF- LC/LC,
APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO TRÁFEGO VOZ,DADOS E IMAGEN S, DIÂMETRO 9 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor Máximo Aceitável: R$ 2,8100 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 37
Descrição: DRIVE DVD ROM
Descrição Complementar: DRIVE DVD ROM, TIPO GRAVADOR E LEITOR DE MÍDIA BLU-RAY, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, VELOCIDADE
LEITURA 8 X
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 652,6400 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 38
Descrição: DISCO COMPACTO - CD/DVD
Descrição Complementar: DISCO COMPACTO - CD/DVD, CAPACIDADE CD ROM 25 GB, TIPO GRAVÁVEL BD-R, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS BLU-RAY/ACONDICIONADO EM CAIXA INDIVIDUAL, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 175 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,7200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 39
Descrição: DISCO COMPACTO - CD/DVD
Descrição Complementar: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO GRAVÁVEL/ DVD R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFACE, CAPACIDADE
DVD ROM 4,7 GB
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 215,8200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 40
Descrição: GRAVADOR CD-ROM / DVD
Descrição Complementar: GRAVADOR CD-ROM / DVD, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/VISTA, VELOCIDADE LEITURA 48X, VELOCIDADE
GRAVAÇÃO 16X, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 17 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 246,7700 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 41
Descrição: DRIVE DVD ROM
Descrição Complementar: DRIVE DVD ROM, TIPO GRAVADOR E LEITOR DE MÍDIA BLU-RAY, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, VELOCIDADE
LEITURA 8 X
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 727,6400 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 42
Descrição: DRIVE DVD ROM
Descrição Complementar: DRIVE DVD ROM, TIPO GRAVADOR E LEITOR DE MÍDIA BLU-RAY, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, VELOCIDADE
LEITURA 8 X
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 129,6000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 43
Descrição: ADAPTADOR CONECTOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES VGA FÊMEA/ DISPLAYPORT, APLICAÇÃO
MONITOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MIN. 15 CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 46,3200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 44
Descrição: ADAPTADOR CONECTOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES DVI FÊMEA/ DISPLAYPORT MACHO, APLICAÇÃO MONITOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO MIN.CABO 15CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 34,3000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 45
Descrição: ADAPTADOR CONECTOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINO FÊMEA/ DISPLAYPORT 20 PINOS MACHO, APLICAÇÃO
VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO MIN.CABO 15CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor Máximo Aceitável: R$ 28,4200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 46
Descrição: CANALETA
Descrição Complementar: CANALETA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BEGE/BRANCA, LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COMPRIMENTO 2 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,0100 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 47
Descrição: FILTRO LINHA
Descrição Complementar: FILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADAS DE CAIXA
METÁLICA, NÚMERO PÓLOS 2P + T
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 87 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,3500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 48
Descrição: FILTRO LINHA
Descrição Complementar: FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 15 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS
MOD 2P+T UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FUSÍVEL, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, INDICAÇÃO L U, COMPRIMENTO CABO
1,30 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,3800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 49
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA
Descrição Complementar: EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE
TERRA, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, CORRENTE NOMINAL 10 A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 37,3700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 50
Descrição: RÉGUA ELÉTRICA
Descrição Complementar: RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, TIPO VERTICAL E HORIZONTAL, TAMANHO 1U, QUANTIDADE
TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA; SEM DISJUNTOR, COMPRIMENTO CABO 2 M, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 148,7500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 51
Descrição: CAIXA TOMADA
Descrição Complementar: CAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM T568A/B, APLICAÇÃO
SISTEMA X, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN,TIPO SAÍDA 2 CONECTORES KEYSTONE FÊMEA RJ45, POSIÇÃO
RELATIVA SOBREPOR, TIPO FIXAÇÃO PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE, CATEGORIA 6E
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,5400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,0000 e a quantidade de 500 UNIDADE .

Item: 52
Descrição: VELCRO
Descrição Complementar: VELCRO, COR PRETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 2 CM, DUPLA
FACE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,5400 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 53
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M,
ESPESSURA 2 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, LINER
PROTETIVO EM POLIETILENO NA C O
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,6200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 54
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Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO ELÉTRICO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR: COMPRIMENTO 1,2 METROS; CORRENTE (A)
10A; POTÊNCIA MÁXIMA: 250V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 14,2700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 56
Descrição: GABINETE PARA COMPUTADOR
Descrição Complementar: GABINETE PARA COMPUTADOR, TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, MATERIAL AÇO, PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 400W
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 187,9300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 57
Descrição: DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)
Descrição Complementar: COOLER PARA SOQUETE LGA 1151: CPU SOCKET: INTEL LGA 1156/1155/1151/1150 SOCKET; FLUXO DE AR: 34
CFM ± 10% NÍVEL DE RUÍDO: 28 DBA(MAX); PRESSÃO DO AR: 1,58 MM H20 ± 10%; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,3600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 58
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 4MM, COR BRANCA,
APLICAÇÃO ROTULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO TÉRMICA, PADRÃO LETRATAG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 35,9300 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 59
Descrição: CONCENTRADOR
Descrição Complementar: CONCENTRADOR, SISTEMA CONEXÃO CABO USB, TIPO CONEXÃO SAÍDA CABO USB TIPO A PARA COMPUTADOR,
QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA 1 UN, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA 4 UN, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 1,5; 12; 480 MB/S,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO PLUG AND PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS, TIPO CONEXÃO ENTRADA CABO USB TIPO B
PARA HUB
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 113,5600 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 60
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1
TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL
PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 406 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.315,6700 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: DRIVE A INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.999,0000 e a quantidade de 406 UNIDADE .

Item: 62
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1
TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL
PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 84 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.906,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: DRIVE A INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.219,0000 e a quantidade de 84 UNIDADE .

Item: 63
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO
Descrição Complementar: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE FORÇA NBR14136,
COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ; GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 315 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 734,4600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, pelo melhor lance de R$ 734,4600 e a quantidade de
315 UNIDADE .
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Item: 65
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA SUPERIOR A 4
CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 26 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.431,5400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5.330,0000 e a quantidade de 26
UNIDADE .

Item: 66
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA OU PAREDE, FUNÇÕES BÁSICAS TEMPO DE FLASH MENOROU IGUAL 100 MS,
COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 85 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 44,7100 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 67
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: APARELHO TELEFÔNICO: DIGITAL (NÃO IP); COMPATÍVEL COM CENTRAL PABX ERICSSON CONSONO MD-110;
COM DISPLAY FIXO 2 X 20 CARACTERES; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; VIVA-VOZ; E TECLAS DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 37 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.131,3600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: RA TELECOM LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000 e a quantidade de 37 UNIDADE .

Item: 68
Descrição: ABRAÇADEIRA
Descrição Complementar: ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, LARGURA 3,6 MM,
ESPESSURA 1,6 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: PACOTE 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,3300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 69
Descrição: ABRAÇADEIRA
Descrição Complementar: ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 3,50 MM,
ESPESSURA 1,20 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: PACOTE 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 14,2500 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 70
Descrição: ABRAÇADEIRA
Descrição Complementar: ABRAÇADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 250 MM,
LARGURA 5 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: PACOTE 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 21,2500 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 71
Descrição: ALICATE PARA CLIMPAR
Descrição Complementar: ALICATE PARA CRIMPAR 7,5 : CORPO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO; CABO COM REVESTIMENTO ESPECIAL
ISOLADO; APLICAÇÃO CONECTORES RJ9, RJ11 E RJ45; E COM SISTEMA DE COMPRESSÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 217,0100 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 72
Descrição: ALICATE UNIVERSAL
Descrição Complementar: ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO
VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,2100 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 73
Descrição: ALICATE BICO MEIA CANA
Descrição Complementar: ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 6
POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, FOSTATIZADO
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 30,0800 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 74
Descrição: ALICATE DE CORTE
Descrição Complementar: ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO
PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 4 POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 50,4000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 75
Descrição: CABO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CABO TELEFÔNICO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO LIGAÇÃO DE RAMAIS EM ARMÁRIO
DISTRIBUIÇÃO/ CAIXA, MATERIAL CAPA EXTERNA PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO CONDUTOR 0,5 X 0,2 MM, TIPO FDG JUMPER,
COR PRETA/LARANJA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: ROLO 500,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 155,6700 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 76
Descrição: CONECTOR TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO MACHO 4VIAS X 4CONTATOS, MODELO RJ11
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,4800 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 77
Descrição: CONECTOR TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO MACHO 4VIAS X 4CONTATOS, MODELO RJ9, PADRÃO CORDÃO ESPIRAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,5200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 78
Descrição: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
Descrição Complementar: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 6,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO CABO DE REDE, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA (UL94 V-0)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,4400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 79
Descrição: CABO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CABO TELEFÔNICO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, APLICAÇÃO PARA USO APARELHOS TELEFÔNICOS PADRÃO. LIGAÇÃO, DIÂMETRO CONDUTOR 0,5 X 0,2 MM, QUANTIDADE PARES
2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E CHATO, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,4900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 80
Descrição: CABO TELEFÔNICO
Descrição Complementar: CORDÃO TELEFÔNICO: TIPO ESPIRAL; COMPRIMENTO 2 METROS; COR PRETO; E COM CONECTORES RJ9, 4 VIAS
X 4 CONTATOS NAS EXTREMIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,9800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 81
Descrição: DESENGRIMPANTE
Descrição Complementar: DESENGRIPANTE: COMPOSIÇÃO ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO; TENSOATIVO; APRESENTAÇÃO
SPRAY; FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM, REPELIR UMIDADE, LUBRIFICAR; APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO; E SEM CFC NA
COMPOSIÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,0000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 82
Descrição: FITA ISOLANTE ELÉTRICA
Descrição Complementar: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, TIPO COMUM
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,1300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 83
Descrição: FITA ISOLANTE ELÉTRICA
Descrição Complementar: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR
PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 38 MM, ESPESSURA 0,24 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-
CHAMA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,9600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 84
Descrição: JOGO CHAVES FENDA
Descrição Complementar: JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA PHILLIPS, BITOLA 1/8X3, 3/16X4,
5/16X5, 3/16X6 E 1/8X8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, TIPO CABO ISOLADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: JOGO
Valor Máximo Aceitável: R$ 83,6000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 85
Descrição: JOGO CHAVE
Descrição Complementar: JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO TORX, QUANTIDADE PEÇAS 11, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES T6, T7, T8,T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T4 0, MATERIAL CABO
POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA FOSFATIZADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: JOGO
Valor Máximo Aceitável: R$ 91,6500 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 86
Descrição: JOGO CHAVE
Descrição Complementar: JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 0,7; 0,9;
1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 E 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO ´L´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: JOGO
Valor Máximo Aceitável: R$ 109,0700 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 87
Descrição: CAIXA ACÚSTICA
Descrição Complementar: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 80 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 6,50 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 100 HZ A 20
KHZ, TIPO TWEETER BOOMBOX, LARGURA 330 MM, ALTURA 200 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA USB,
MICROFONE, RÁDIO FM, ENTRADA GUITARR A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 106,4600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 88
Descrição: REPARO ACESSÓRIOS SOM
Descrição Complementar: REPARO ACESSÓRIOS SOM, USO TWEETER PROFISSIONAL, REFERÊNCIA D250
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 34,8600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 89
Descrição: EQUIPAMENTO REPRODUTOR / PROCESSADOR DE SOM
Descrição Complementar: CAMPANA CA16 SOM AMBIENTE: PROJETOR DE SOM EM ALUMÍNIO; IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS; COR CINZA
CHUMBO; 30 A 50WATTS DE POTÊNCIA; 16 DE DIÂMETRO; COMPANHADO DO FIXADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 170,3100 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 90
Descrição: CONTATOR
Descrição Complementar: CONTATOR, TIPO AC3/TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 400 V, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 VCA, CORRENTE
TRABALHO 25 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO QUADRO DE BOMBAS DE RECALQUE, MODELO 3RT 1026 (SIEMENS), POTÊNCIA NOMINAL
5,5 KW, NORMAS TÉCNICAS IEC 60947-5-1/DIN EN60947-5-1, DIMENSÕES MÁXIMAS 65X85X140 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,9700 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 91
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Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS
NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE
ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: ROLO 100,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 442,6300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 92
Descrição: SOLUÇÃO LIMPEZA
Descrição Complementar: SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO FOSFÓRICO A 13,6% , ÁLCOOL ISOPROPÍLICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 26,2600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 93
Descrição: MICROFONE
Descrição Complementar: MICROFONE, TIPO DE MÃO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO POLAR/ UNIDIRECIONAL(CARDIOIDE)/ CONECTO R, IMPEDÂNCIA 150 (3.000 OHMS REAIS) OHMS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 267,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 220,0000 e a quantidade de 2
UNIDADE .

Item: 94
Descrição: MESA ÁUDIO
Descrição Complementar: MESA ÁUDIO, QUANTIDADE CANAIS 8 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE
GANHO 40 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.981,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

Item: 95
Descrição: AMPLIFICADOR DE ÁUDIO
Descrição Complementar: AMPLIFICADOR DE ÁUDIO: SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0DB, 775MVB) RESPOSTA FREQUÊNCIA: -20HZ A
20KHZ; ENTRADAS BALANCEADAS) TURBO VENTILADO COM SENSOR DE TEMPERATURA) E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CURTOS-CIRCUITOS;
LIGAÇÃO: AC 110V OU 220V; POTÊNCIA EM 4?: 500WH, POTÊNCIA EM 8?: 165WI; DIMENSÕES: A. 89 MM / L. 482 MM / P. 335 MMJ; RACK:
2UK; CLASSE: AB GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.714,9500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.700,0000 e a quantidade de 10
UNIDADE .

Item: 96
Descrição: MICROFONE
Descrição Complementar: MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/CABO COAXIA L
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.100,3500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.380,0000 e a quantidade de 2
UNIDADE .

Item: 97
Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS, LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS,
COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 222,3000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 98
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO
Descrição Complementar: ALICATE DE PRESSÃO: TAMANHO: 10 POL.; MATERIAL: AÇO VANÁDIO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 34,2700 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 99
Descrição: SUGADOR SOLDA
Descrição Complementar: SUGADOR DE SOLDA: REMOVER SOLDA AQUECIDA ATRAVÉS DE SUCÇÃO;PONTA RESISTENTE AO CALOR.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,7000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 100
Descrição: AMPLIFICADOR DE ÁUDIO
Descrição Complementar: PRÉ-AMPLIFICADOR: 2 ENTRADAS XLR; CANAIS A/D E D/A; PHANTOM POWER PARA TODAS AS ENTRADAS DE
MICROFONES; PROCESSADORES COM TAXAS DE AMOSTRAGEM ENTRE 44,1 E 48KHZ; INTERFACE ADAT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.814,3000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Item: 101
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS 100/1000MBPS POE+ COM 370 W E
NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 128 GBPS
GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E GERENCIADOR DE SNMP MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM
DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE FLASH O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE
POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS
TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V
(FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR COM: SWITCH, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA
ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE . GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 31 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.363,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000 e a quantidade de 31
UNIDADE .

Item: 102
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS 100/1000MBPS SENDO NO MÍNIMO 24 PORTAS
POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING MÍNIMA
DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64 MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB
DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA
DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT
110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.032,0800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Item: 103
Descrição: CARTÃO REDE
Descrição Complementar: CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-SX, APLICAÇÃOREDE, TIPO
PROTOCOLO VIA LC CONECTOR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 19 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.169,9800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 443,0000 e a quantidade de 19
UNIDADE .

Item: 104
Descrição: MODEM ROTEADOR
Descrição Complementar: MODEM ROTEADOR: MODELO: SÍNCRONO, APLICAÇÃO:TERMINAL REMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO:EXTERNA,
TIPO INTERFACE:RS-232, MODULAÇÃO:PADRÃO V90, SEPARAÇÃO CANAIS:FDM, CONFORME ANSI, CATEGORIA 1, VELOCIDADE DOWNLOAD
(FULL):56 KBPS, VELOCIDADE UPLOAD (FULL):33 KBPS, PROTOCOLO ENLACE:PPP (POINT-TO-POINT PROCOCOL), CAPACIDADES ADICIONAIS
ROTEADOR:COMPART. NAT/PAT, SERVID. VIRTUAIS, TENSÃO ENTRADA:110 V GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 228,1100 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 105
Descrição: MÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICA
Descrição Complementar: MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓTICA: FIBRAS APLICÁVEIS: SM, MM, DS, NZ-DS (G655), EDF, FIBRAS DE BAIXA
ATENUAÇÃO POR CURVATURAS (G657), CABOS DROP. FIBRA COMPRIMENTO CLIVADA: 8-22MM. A MÉDIA DE PERDA DE EMENDA: 0.02DB
(SM), 0.01DB (MM), 0.04DB (DS), 0.04DB (NZDS). PERDA DE RETORNO: =60DB. TESTE DE TENSÃO: 2,0 N (200GF). COMPRIMENTO DA
MANGA DE PROTEÇÃO: 20MM, 40MM 60 MILÍMETROS. PROGRAMA DE FUSÃO: 5 GRUPOS DE PROGRAMAS PREDEFINIDOS (MODIFICÁVEIS),
75 GRUPOS DE AJUSTES MANUAIS. IDIOMA EM PORTUGUÊS. MODELO DE REFERÊNCIA: DVP-740. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.996,3400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Item: 106
Descrição: ESTANTE
Descrição Complementar: RACK PISO 19´ 44U (2074MM) PROFUNDIDADE 775MM - ESTRUTURA DE MONOBLOCO PARA EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIO PADRÃO 19 . FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS. PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO, PLANO DE FIXAÇÃO MÓVEL E
REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE. COR PRETO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.524,2900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Item: 107
Descrição: ESTANTE
Descrição Complementar: MINI-RACK DE PAREDE: 19 6U, PROFUNDIDADE 380 MM, PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO, PINTURA EPÓXI PÓ
PRETO, SAÍDA DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA CHAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 32 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 305,2100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: BALI COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 305,2100 e a quantidade de 32 UNIDADE .

Item: 108
Descrição: ESTANTE
Descrição Complementar: MINI-RACK DE PAREDE: 19 12U, PROFUNDIDADE 680 MM, PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO, PINTURA EPÓXI PÓ
PRETO, SAÍDA DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA CHAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 428,8700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 109
Descrição: FERRAMENTA DE INSERÇÃO
Descrição Complementar: FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, APLICAÇÃO INSERÇÃO CABO UTP
EM TOMADAS RJ-45/ PATCH-PANEL, COMPONENTES LÂMINA REMOVÍVEL E ALOJAMENTO GUARDAR LÂMINAS, MATERIAL CABO PVC RÍGIDO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELEÇÃO ALTO/BAIXO IMPACTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 251,9100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: PELSTER TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 245,0000 e a quantidade de 80 UNIDADE .

Item: 110
Descrição: CABO REDE COMPUTADOR
Descrição Complementar: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL
CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO
GIGALAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 2,5 M, CONECTOR RJ-45
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.270 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, pelo melhor lance de R$ 11,0000 e a quantidade de 1.270 UNIDADE .

Item: 111
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V, TENSÃO
SAÍDA 115 V, BATERIA SELADA E COM RECARGA AUTOMÁTICA, COMPONENTES 4 TOMADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PROTEÇÃO
CONTRA VARIAÇÃO FREQUÊNCIA, CURTO E PARA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 344,7900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 112
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 120 V, BATERIA SELADA, CAPACIDADE NOMINAL 3 KVA,
GABINETE RACK PADRÃO 19´ X 2U DE ALTURA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 57 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.585,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Item: 113
Descrição: FERRAMENTA DE INSERÇÃO
Descrição Complementar: FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO PUCHDOWN, INSERÇÃO DE FIOS EM BLOCO TIPO 110,APLICAÇÃO
CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 45,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
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Item: 114
Descrição: CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL
Descrição Complementar: CONECTOR REDE: TIPO MACHO; MODELO RJ45; CAT6. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,8800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, pelo melhor lance de R$ 1,0000 e a quantidade de 3.600 UNIDADE .

Item: 115
Descrição: TESTADOR
Descrição Complementar: TESTADOR DE CABOS UTP GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 191,0400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 116
Descrição: TOMADA
Descrição Complementar: TOMADA, MODELO RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA COM CAIXA ACOPLÁVEL AO SISTEMA X,
APLICAÇÃO PARA REDE CAT6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.250 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 29,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 20,0000 e a quantidade de 1.250 UNIDADE .

Item: 117
Descrição: CABO REDE COMPUTADOR
Descrição Complementar: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL
CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP UNSHIELDED TWISTED PAIR, CATEGORIA
6, CONECTOR RJ-45
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 655,5500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Item: 118
Descrição: DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
Descrição Complementar: DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA MONTAGEM EM RACK COM CAPACIDADE PARA 24 FUSÕES, COM GAVETA
DESLIZANTE E PAINEL PARA ADAPTADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 311,7500 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 119
Descrição: RÉGUA ELÉTRICA
Descrição Complementar: REGUA COM 8 TOMADAS 10AMPERES PARA RACK PADRÃO 19 GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 29 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 74,1900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, pelo melhor lance de R$ 68,0000 e a quantidade de 29 UNIDADE .

Item: 120
Descrição: ORGANIZADOR CABOS
Descrição Complementar: ORGANIZADOR EM VELCRO PARA CABOS E FIOS - LARGURA: 2 CM - (ROLO COM 3M) GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,7700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 121
Descrição: EQUIPAMENTO WIRELESS
Descrição Complementar: REPETIDOR DE SINAL AP PARA REDE SEM FIO DISPOSITIVO PARA REPETIÇÃO DE SINAL WIRELESS E PONTO DE
ACESSO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS CISCO EXISTENTE NA OM (Apêndice D do Termo de Referência) . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
TRANSMISSÃO EM MODO DUAL BAND COM SUPORTE PARA 1 GBPS DE VELOCIDADE OU MAIS, COMPATÍVEL COM PADRÕES IEEE 802.11AC,
802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.3AF, 802.3U, 802.1X (AUTENTICAÇÃO DE SEGURANÇA), 802.1Q (VLAN), 802.1D (SPANNING TREE), 802.11I
(SEGURANÇA WPA2), 802.11E (SEM FIO) QOS), IPV4 (RFC 791), IPV6 (RFC 2460), CONFIGURAÇÃO DESCENTRALIZADA DO DISPOSITIVO VIA
INTERFACE WEB, SUPORTE PARA VLANS (NO MÍNIMO 1 PARA GERENCIAMENTO E MAIS 4 PARA UTILIZAÇÃO), CONEXÃO COM A REDE LOCAL
VIA INTERFACE GIGABIT ETHERNET, SUPORTE PARA PROTOCOLOS DE SEGURANÇA WPA2, 802.1X COM AUTENTICAÇÃO RADIUS, DETECÇÃO
DE ROGUE AP´S, SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE CAPTIVE PORTAL, COMPATÍVEL COM ALIMENTAÇÃO POE, PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO VIA
QOS, SUPORTE PARA OPERAÇÃO EM MODO BRIDGE, COMPATÍVEL COM PROTOCOLO IPV6, POSSIBILITAR INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 559,7300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Item: 122
Descrição: CARTÃO REDE
Descrição Complementar: CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-SX, APLICAÇÃOREDE, TIPO
PROTOCOLO VIA LC CONECTOR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 54 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 529,0100 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Item: 123
Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS
Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, LARGURA 12,65 MM, COMPRIMENTO 800 M, APLICAÇÃO
ARMAZENAGEM DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 1.6 TB, COMPATIBILIDADE HP STORAGEWORKS 1760 TAPE DRIVE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 247,0100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 247,0100 e a quantidade de 60 UNIDADE .

Item: 124
Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS
Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 5, CAPACIDADE 1,50/3,00 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE
DADOS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 238,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 200,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .

Item: 125
Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS
Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE DADOS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 314,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 255,0000 e a quantidade de 80 UNIDADE .

Item: 126
Descrição: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 7 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 QPS, RESOLUÇÃO VÍDEO
1280 X 720 (W720P), TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM BANDA PASSANTEMÍNIMA DE 20 KHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE
MEMÓRIA 10 POSIÇÕES DECAMARA, COMPONENTES IP (PROTOCOLO H.323)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.454,8800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.250,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 127
Descrição: UNIDADE DISCO
Descrição Complementar: UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA
3.0, MEMÓRIA CACHE 64 MB
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 312,9900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 128
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4/7 A, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
115/230 VCA, DIMENSÕES (L X A X P): 15 X 8,6 X 14 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA NOMINAL 350 W, FREQUÊNCIA
NOMINAL 50/60 HZ, CONECTORES 2 X SATA, 6 X 4 PINOS, 1 X ATX 12 V, 1 X ATX 24 P I
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 965,9500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 965,9500 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 129
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA
Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1000 ANSI LM, TIPO LÂMPADA UHP, POTÊNCIA LÂMPADA 132 WATT, VOLTAGEM
110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELAÇÃO DE PROJEÇÃO (1,48 A 1,92 )
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.661,7400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, pelo melhor lance de R$ 12.561,7400 e a quantidade de
2 UNIDADE .

Item: 130
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA
Descrição Complementar: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR, DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E
ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI;
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01
GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA, CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA
12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.779,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, pelo melhor lance de R$ 1.941,8100 e a quantidade de
12 UNIDADE .

Item: 131
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1
TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL
PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.315,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, pelo melhor lance de R$ 5.500,0000 e a quantidade de
12 UNIDADE .

Item: 133
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1
TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL
PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.906,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.760,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Item: 134
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO
Descrição Complementar: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE FORÇA NBR14136,
COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ; GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 105 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 734,4600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, pelo melhor lance de R$ 734,4600 e a quantidade de
105 UNIDADE .

Item: 136
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA SUPERIOR A 4
CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.431,5400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5.330,0000 e a quantidade de 9
UNIDADE .

Item: 137
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS 100/1000MBPS POE+ COM 370 W E
NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 128 GBPS
GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E GERENCIADOR DE SNMP MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM
DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE FLASH O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE
POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS
TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V
(FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR COM: SWITCH, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA
ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE . GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.363,8000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
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Item: 138
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS 100/1000MBPS SENDO NO MÍNIMO 24 PORTAS
POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING MÍNIMA
DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64 MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB
DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA
DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT
110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.032,0800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Item: 139
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V, TENSÃO
SAÍDA 115 V, BATERIA SELADA E COM RECARGA AUTOMÁTICA, COMPONENTES 4 TOMADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PROTEÇÃO
CONTRA VARIAÇÃO FREQUÊNCIA, CURTO E PARA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 344,7900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Item: 140
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 120 V, BATERIA SELADA, CAPACIDADE NOMINAL 3 KVA,
GABINETE RACK PADRÃO 19´ X 2U DE ALTURA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.585,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Histórico
Item: 1 - ALICATE BICO MEIA CANA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - ALICATE UNIVERSAL

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - ALICATE DE CORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - ALICATE PARA CLIMPAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
37.704.105/0001-31 JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA

38619531883
Sim Sim 10 R$ 140,9300 R$ 1.409,3000 25/11/2020

17:31:54
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Marca: COMPATIVEL 
Fabricante: COMPATIVEL 
Modelo / Versão: COMPATIVEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO
CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE COMPRESSÃO 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim 10 R$ 140,9300 R$ 1.409,3000 26/11/2020
04:40:21

Marca: CIRILO CABOS 
Fabricante: CIRILO CABOS 
Modelo / Versão: 1150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE PARA CRIMPAR: MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO
CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE COMPRESSÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO Sim Sim 10 R$ 140,9300 R$ 1.409,3000 26/11/2020
08:22:15

Marca: TDA 
Fabricante: TDA 
Modelo / Versão: TDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: alicate para crimpar material metal tipo aplicação conectores rj11 e rj45 
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI Sim Sim 10 R$ 150,0000 R$ 1.500,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: SECCON 
Fabricante: SECCON 
Modelo / Versão: ALICATE DE CRIMP RJ45/RJ11 COM CATRACA 08/06 VIAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE PARA CRIMPAR: MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO
CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE COMPRESSÃO; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 140,9300 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 140,9300 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 140,9300 37.704.105/0001-31 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 135,9300 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:09:05:047
R$ 130,9300 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:12:05:917
R$ 125,9300 37.704.105/0001-31 26/11/2020 09:15:08:423
R$ 120,9300 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:15:08:687
R$ 115,9300 37.704.105/0001-31 26/11/2020 09:15:13:617
R$ 110,9300 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:15:13:793
R$ 105,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:15:19:870
R$ 100,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:15:20:417
R$ 95,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:15:25:633
R$ 90,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:15:26:020
R$ 85,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:15:30:263
R$ 80,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:15:31:147
R$ 75,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:15:34:757
R$ 130,0000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:17:10:577
R$ 125,0000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:18:27:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:06:29 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
09:20:27 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:33:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:34:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO,
CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.

Aceite 16/12/2020
13:56:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R$ 75,0000.

Habilitado 03/02/2021
10:40:57

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - ALICATE DESCASCAR FIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

37.704.105/0001-31 JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
38619531883

Sim Sim 5 R$ 45,5500 R$ 227,7500 25/11/2020
17:31:54

Marca: COMPATIVEL 
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Fabricante: COMPATIVEL 
Modelo / Versão: COMPATIVEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE DESCASCAR FIO UNIVERSAL. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 45,5500 37.704.105/0001-31 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:06:50 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
10:25:35 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
10:25:35 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:34:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:
37.704.105/0001-31.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:24:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31.

Aceite 16/12/2020
10:04:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:
37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 45,5500.

Negociação de
valor

16/12/2020
10:06:12

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:
37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 45,5500 e com valor negociado a R$ 45,5000. Motivo: Sr licitante a
proposta terá valor alterado de acordo com proposta anexada para R$ 45,50.

Habilitado 03/02/2021
14:35:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:
37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 45,5500 e com valor negociado a R$ 45,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
37.704.105/0001-31 JOAO PAULO CARVALHO DE

OLIVEIRA 38619531883
Sim Sim TP 4 R$ 309,6300 R$ 1.238,5200 25/11/2020

17:31:54
Marca: COMPATIVEL 
Fabricante: COMPATIVEL 
Modelo / Versão: COMPATIVEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO: TENSÃO:1.000 V, TENSÃO AC:750 V, CORRENTE DC:20 A, CORRENTE
AC:20 A, RESISTÊNCIA:60 MOHMS, FREQUÊNCIA:10mhz, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DISPLAY DIGITAL/DETECTOR DE
TENSÃO/CONTINUIDADE E DIODO; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 309,6300 37.704.105/0001-31 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:07:26 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
10:25:58 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
10:25:58 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:34:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:22:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
38619531883, CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31.

Aceite 16/12/2020
10:09:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 309,6300.

Habilitado 03/02/2021
14:36:07

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 309,6300.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - UNIDADE DISCO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - ROTULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 232,4800 R$ 697,4400 25/11/2020
14:26:06

Marca: BROTHER 
Fabricante: BROTHER 
Modelo / Versão: PT-80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: rotulador eletrônico: portátil; visor lcd, 12 caracteres x 1 linha; fonte de alimentação 4
pilhas tipo aaa; resolução de impressão 230 dpi ou superior; impressão de data e hora; com 9 estilos de letras ou superior; 71 simbolos
embutidos na memória ou superior; teclado qwerty; impressão multi-cópias 9 cópias ou superior; cortador de fita manual; com seis
tamanhos de letras ou superior; tipo de impressão transferência térmica; velocidade de impressão 7,5 mm por segundo; fita padrão tipo
m; tamanho da bobina 9 a 12 mm; estilo de impressão: normal, negrito, contorno, itálico, itálico sobrinhado, negrito itálico, shadow
itálic, vertical; altura máxima da impressão 7 mm ou superior; máximo de linha de impressão 2; com inserção de texto; dimensões: 11
x 19,9 x 5,6 cm; manual em português. garantia mínima12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 232,4800 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:17:18 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
10:26:07 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
10:26:07 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:38:27

Recusa da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor
lance de R$ 232,4800. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:39:26 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - BATERIA - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO Sim Sim 500 R$ 2,2000 R$ 1.100,0000 26/11/2020
08:22:15

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 
Modelo / Versão: ELGIN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA
SETUP (BIOS), MODELO CR-2032 
Porte da empresa: ME/EPP

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA Sim Sim 500 R$ 2,2300 R$ 1.115,0000 25/11/2020
09:42:29

Marca: Elgin 
Fabricante: Elgin 
Modelo / Versão: cr2032 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA
SETUP (BIOS), MODELO CR-2032 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim 500 R$ 2,2300 R$ 1.115,0000 26/11/2020
04:40:21

Marca: Panasonic 
Fabricante: Panasonic 
Modelo / Versão: V3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LI-THIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA
SETUP (BIOS), MO-DELO CR-2032. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 2,2300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2,2300 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2,2000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2,1900 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:20:56:077
R$ 2,1800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:21:56:660
R$ 2,1700 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:22:15:693
R$ 2,1500 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:22:50:700
R$ 2,1400 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:23:30:460
R$ 2,1300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:26:15:433
R$ 2,1000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:26:18:410
R$ 2,0900 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:26:26:117
R$ 2,0800 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:26:47:470
R$ 2,0700 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:26:53:017
R$ 2,0000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:27:03:673
R$ 1,9900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:27:19:497
R$ 2,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:27:22:100
R$ 1,9800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:28:04:850
R$ 1,9700 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:28:20:550
R$ 1,9600 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:29:16:783
R$ 1,9500 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:29:32:627
R$ 1,9400 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:30:26:357
R$ 1,9300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:30:41:700
R$ 1,9000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:31:06:787
R$ 1,8900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:31:22:727
R$ 1,8800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:32:19:143
R$ 1,8700 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:32:34:807
R$ 1,8600 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:32:53:837
R$ 1,8500 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:33:09:887
R$ 1,8400 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:33:49:453
R$ 1,8300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:34:04:937
R$ 1,8000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:35:19:073
R$ 1,7900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:35:35:260
R$ 1,7800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:37:07:643
R$ 1,7700 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:37:23:420
R$ 1,7000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:37:52:480
R$ 1,6900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:38:08:260
R$ 1,6800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:39:33:307
R$ 1,6700 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:39:50:527
R$ 1,6600 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:40:02:183
R$ 1,6500 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:40:18:590
R$ 1,6400 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:40:38:317
R$ 1,6300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:40:54:607
R$ 1,6200 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:41:09:320
R$ 1,6100 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:41:25:643
R$ 1,6000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:41:34:077
R$ 1,5900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:41:51:410
R$ 1,5800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:42:11:297
R$ 1,5700 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:42:26:700
R$ 1,5600 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:42:50:187
R$ 1,5500 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:43:05:260
R$ 1,5400 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:43:22:923
R$ 1,5300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:43:38:290
R$ 1,5000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:43:45:850
R$ 1,4900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:44:01:313
R$ 1,4800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:45:03:743
R$ 1,4700 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:45:19:450
R$ 1,4600 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:47:04:260
R$ 1,4500 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:47:19:550
R$ 1,4400 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:49:14:770
R$ 1,4300 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:49:30:900
R$ 1,4200 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:50:45:030
R$ 1,4100 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:51:00:920
R$ 1,4000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:52:52:603
R$ 1,3900 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:53:08:080
R$ 1,3500 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:54:18:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:17:54 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
09:56:18 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:37:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:07:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70.

Aceite 16/12/2020
10:11:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1,3500.

Habilitado 03/02/2021
14:51:26

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1,3500.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - CARREGADOR BATERIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

37.704.105/0001-31 JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
38619531883

Sim Sim 12 R$ 98,2400 R$ 1.178,8800 25/11/2020
17:31:54

Marca: COMPATIVEL 
Fabricante: COMPATIVEL 
Modelo / Versão: COMPATIVEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADOR BATERIA, CAPACIDADE 04 PILHAS TIPO AA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS VISOR LCD E FUNÇÃO REFRESH 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 98,2400 37.704.105/0001-31 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:18:40 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
10:26:15 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
10:26:15 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:37:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:21:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
38619531883, CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31.

Aceite 16/12/2020
10:09:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 98,2400.

Habilitado 03/02/2021
14:39:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883,
CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-31, pelo melhor lance de R$ 98,2400.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA

BRASIL
TECNOLOGIA I.S.
LTDA

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 21.250,0000 R$ 127.500,0000 25/11/2020
20:55:29

Marca: Yealink 
Fabricante: Yealink 
Modelo / Versão: vc500 + wireless micpod 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de videoconferência trabalhar com envio e recebimento de vídeo principal com
no mínimo a resolução 1080p e a 60fps; também possuir e ser compatível com as resoluções: cif, 4cif, 720p e 1080p todas no mínimo em
30fps; possuir os protocolos de comunicação h.323 e sip com suporte a velocidade de até 4 mbps; possuir os protocolos de vídeo h.264,
h.264 hp, h265 ou e h.264 svc; possuir os protocolos de áudio g.711, g.722, g.722.1, g.722.1 anexo c; possuir criptografia h.235; possuir
câmera ptz com pan de +30 à -30 graus, tilt de +20 à -20 graus, no mínimo 10 presets, zoom óptico de no mínimo 5x e resolução 1080p
a 60fps; possuir a funcionalidade de vídeo duplo com o protocolo h.239 e bfcp; a funcionalidade de vídeo duplo permitir o envio do vídeo
de um pc simultaneamente ao vídeo principal com resolução mínima 1080p e 60fps; possuir uma interface de vídeo especifica para
câmera for-necida junto ao equipamento e que suporte vídeos a 60fps; possuir uma interface específica de vídeo para ligação de um pc ou
notebook com conector dvi ou hdmi; possuir duas saídas de vídeo com conectores hdmi sem uso de adaptador; possuir uma entrada de
áudio para mi-crofone de mesa; possuir dois microfones sem fio de mesa com cobertura de 360°; em relação ao áudio possuir as funções
de cancelamento de eco, supressor de ruído e controle automático de ganho; possuir a gravação de áudio e vídeo através de porta usb
integrada ao codec; possuir a funcionalidade de firewall transverso com o protocolos h.460.18 e h.460.19; possuir uma interface de rede
gigabit base-t full-duplex; possuir os protocolos ipv4 e ipv6, http e https; possuir fecc h.281 e h.224; possuir interface web para acesso
remoto e controle remoto sem fio; possuir o protocolo h.350/ldap; possuir fonte de alimentação que aceite variações de 100 a 240v.
Garantia 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP
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31.260.724/0001-06 BONANZA
COMERCIO DIGITAL
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 21.454,8800 R$ 128.729,2800 25/11/2020
16:26:25

Marca: POLYCOM 
Fabricante: POLYCOM 
Modelo / Versão: HDX 8000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 7 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30
QPS, RESOLUÇÃO VÍDEO 1280 X 720 (W720P), TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM BANDA PASSANTEMÍNIMA DE 20 KHZ, TENSÃO
OPERAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE MEMÓRIA 10 POSIÇÕES DECAMARA, COMPONENTES IP (PROTOCOLO H.323) 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 100.000,0000 R$ 600.000,0000 23/11/2020
17:22:38

Marca: logitech 
Fabricante: logitech 
Modelo / Versão: logitech 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA DEVE TRABALHAR COM ENVIO E RECEBIMENTO DE
VÍDEO PRINCIPAL COM NO MÍNIMO A RESOLUÇÃO 1080P E A 60FPS; TAMBÉM DEVE POSSUIR E SER COMPATÍVEL COM AS RESOLUÇÕES:
CIF, 4CIF , 720P E 1080P TODAS NO MÍNIMO EM 30FPS; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO H.323 E SIP COM SUPORTE
A VELOCIDADE DE ATÉ 4 MBPS; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS DE VÍDEO H.264, H.264 HP, H265 OU E H.264 SVC; DEVE POSSUIR OS
PROTOCOLOS DE ÁUDIO G.711, G.722, G.722.1, G.722.1 ANEXO C; DEVE POSSUIR CRIPTOGRAFIA H.235; DEVE POSSUIR CÂMERA PTZ
COM PAN DE +30 À -30 GRAUS, TILT DE +20 À -20 GRAUS, NO MÍNIMO 10 PRESETS, ZOOM ÓPTICO DE NO MÍNIMO 5X E RESOLUÇÃO
1080P A 60FPS; DEVE POSSUIR A FUNCIONALIDADE DE VÍDEO DUPLO COM O PROTOCOLO H.239 E BFCP; A FUNCIONALIDADE DE VÍDEO
DUPLO DEVE PERMITIR O ENVIO DO VÍDEO DE UM PC SIMULTANEAMENTE AO VÍDEO PRINCIPAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1080P E
60FPS; DEVE POSSUIR UMA INTERFACE DE VÍDEO ESPECIFICA PARA CÂMERA FORNECIDA JUNTO AO EQUIPAMENTO E QUE SUPORTE
VÍDEOS A 60FPS; DEVE POSSUIR UMA INTERFACE ESPECÍFICA DE VÍDEO PARA LIGAÇÃO DE UM PC OU NOTEBOOK COM CONECTOR DVI
OU HDMI; DEVE POSSUIR DUAS SAÍDAS DE VÍDEO COM CONECTORES HDMI SEM USO DE ADAPTADOR; DEVE POSSUIR UMA ENTRADA
DE ÁUDIO PARA MICROFONE DE MESA; DEVE POSSUIR DOIS MICROFONES SEM FIO DE MESA COM COBERTURA DE 360°; EM RELAÇÃO
AO ÁUDIO DEVE POSSUIR AS FUNÇÕES DE CANCELAMENTO DE ECO, SUPRESSOR DE RUÍDO E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO;
DEVE POSSUIR A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO ATRAVÉS DE PORTA USB INTEGRADA AO CODEC; DEVE POSSUIR A FUNCIONALIDADE
DE FIREWALL TRANSVERSO COM O PROTOCOLOS H.460.18 E H.460.19; DEVE POSSUIR UMA INTERFACE DE REDE GIGABIT BASE-T FULL-
DUPLEX; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS IPV4 E IPV6, HTTP E HTTPS; DEVE POSSUIR FECC H.281 E H.224; DEVE POSSUIR INTERFACE
WEB PARA ACESSO REMOTO E CONTROLE REMOTO SEM FIO; DEVE POSSUIR O PROTOCOLO H.350/LDAP; DEVE POSSUIR FONTE DE
ALIMENTAÇÃO QUE ACEITE VARIAÇÕES DE 100 A 240V. GARANTIA MÍNIMA12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 200.000,0000 R$ 1.200.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: Grandstream GVC3200 
Fabricante: Grandstream GVC3200 
Modelo / Versão: Grandstream GVC3200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grandstream GVC3200 EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 7 X,
RESOLUÇÃO IMAGEM 30 QPS, RESOLUÇÃO VÍDEO 1280 X 720 (W720P), TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM BANDA PASSANTEMÍNIMA DE
20 KHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE MEMÓRIA 10 POSIÇÕES DECAMARA, COMPONENTES IP (PROTOCOLO H.323) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 100.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 21.454,8800 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 21.250,0000 10.547.557/0001-09 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 21.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:29:50:193
R$ 21.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:38:37:423
R$ 20.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:39:43:647
R$ 20.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:40:32:463
R$ 20.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:41:20:710
R$ 20.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:41:36:930
R$ 20.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:41:37:100
R$ 20.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:42:12:300
R$ 20.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:42:12:910
R$ 20.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:42:30:427
R$ 19.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:42:30:690
R$ 19.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:43:24:590
R$ 19.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:43:24:903
R$ 19.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:43:41:633
R$ 19.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:43:41:760
R$ 19.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:43:58:547
R$ 19.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:43:58:650
R$ 19.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:44:15:030
R$ 18.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:44:15:550
R$ 18.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:44:33:043
R$ 18.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:44:33:473
R$ 18.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:44:49:810
R$ 18.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:44:50:457
R$ 18.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:45:06:490
R$ 18.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:45:07:213
R$ 18.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:45:24:970
R$ 17.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:45:25:093
R$ 17.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:45:41:947
R$ 17.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:45:42:027
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R$ 17.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:45:58:407
R$ 17.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:45:59:923
R$ 17.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:46:16:510
R$ 17.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:46:17:803
R$ 17.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:47:17:250
R$ 16.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:47:18:157
R$ 16.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:47:35:307
R$ 16.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:47:36:020
R$ 16.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:47:52:830
R$ 16.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:47:53:407
R$ 16.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:48:31:017
R$ 16.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:48:31:277
R$ 16.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:49:36:747
R$ 15.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:49:37:263
R$ 15.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:49:54:243
R$ 15.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:49:55:143
R$ 15.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:50:12:293
R$ 15.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:50:12:517
R$ 15.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:50:28:763
R$ 15.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:50:28:903
R$ 15.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:51:01:690
R$ 14.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:51:02:203
R$ 14.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:51:18:127
R$ 14.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:51:19:093
R$ 14.550,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:51:36:693
R$ 14.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:51:37:483
R$ 14.300,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:51:52:653
R$ 14.150,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:51:52:830
R$ 14.050,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:53:09:910
R$ 13.900,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:53:10:050
R$ 13.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:53:44:930
R$ 13.650,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:53:45:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:28:58 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
09:55:45 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:38:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:00:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Aceite 16/12/2020
10:38:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 13.650,0000.

Habilitado 03/02/2021
14:53:30

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 13.650,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - UNIDADE DISCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA

EIRELI
Sim Sim Nenhuma 275 R$ 347,7000 R$ 95.617,5000 25/11/2020

14:28:59
Marca: SEAGATE 
Fabricante: SEAGATE 
Modelo / Versão: ST1000DM010 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: unidade disco rígido: capacidade: 1tb., tamanho:3,5 pol, velocidade:7.200 rpm,
padrão:sata 3.0, memória cache:64 mb; garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

33.629.177/0001-00 MG SERVICE
COMPUTADORES E
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 275 R$ 400,0000 R$ 110.000,0000 25/11/2020
22:34:22

Marca: WESTERN DIGITAL 
Fabricante: WESTEERN DIGITAL 
Modelo / Versão: 1TB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE
7.200 RPM, PADRÃO SATA 3.0, MEMÓRIA CACHE 64 MB 
Porte da empresa: ME/EPP
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30.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE
PRODUTOS EM T.I EIRELI

Sim Sim Nenhuma 275 R$ 500,0000 R$ 137.500,0000 26/11/2020
08:07:50

Marca: WESTERN DIGITAL 
Fabricante: WESTERN DIGITAL 
Modelo / Versão: SATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE: 1TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200
RPM, PADRÃO:SATA 3.0, MEMÓRIA CACHE:64 MB; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500,0000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 400,0000 33.629.177/0001-00 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 347,7000 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 342,7000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:38:00:417
R$ 337,7000 33.629.177/0001-00 26/11/2020 09:38:28:290
R$ 332,7000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:38:31:703
R$ 327,7000 33.629.177/0001-00 26/11/2020 09:38:35:847
R$ 322,7000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:39:26:947
R$ 317,7000 33.629.177/0001-00 26/11/2020 09:39:30:820
R$ 312,7000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:39:42:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:29:53 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
09:41:42 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:39:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CNPJ/CPF:
30.426.527/0001-43.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:43:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.426.527/0001-43.

Aceite 16/12/2020
10:40:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CNPJ/CPF:
30.426.527/0001-43, pelo melhor lance de R$ 312,7000.

Habilitado 03/02/2021
14:57:09

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.426.527/0001-43, pelo melhor lance de R$ 312,7000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - MEMORIA EM DISCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 40 R$ 350,0000 R$ 14.000,0000 25/11/2020
19:29:13

Marca: SEAGATE 
Fabricante: SEAGATE 
Modelo / Versão: Seagate ST1000DM010 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD EXTERNO: CAPACIDADE 1TB, PORTÁTIL USB 3.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 40 R$ 416,4700 R$ 16.658,8000 25/11/2020
14:28:59

Marca: SEAGATE 
Fabricante: SEAGATE 
Modelo / Versão: STEA1000400 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: hd externo: capacidade 1tb, portátil usb 3.0; garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E
SILVA 00036769193

Sim Sim Nenhuma 40 R$ 416,4700 R$ 16.658,8000 26/11/2020
04:48:57

Marca: Western Digital 
Fabricante: Western Digital Elements 
Modelo / Versão: WDBUZG0010BBK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD Externo 1tb Western Digital Elements Preto USB 3.0. UNIDADE DISCO RÍGIDO:
CAPACIDADE:1TB; TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200 RPM, PADRÃO:SATA 3.0, MEMÓRIA CACHE: 64 MB; GARANTIA MÍNIMA 12
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

30.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE
PRODUTOS EM T.I EIRELI

Sim Sim Nenhuma 40 R$ 500,0000 R$ 20.000,0000 26/11/2020
08:07:50

Marca: ADATA 
Fabricante: ADATA 
Modelo / Versão: EXTERNO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD EXTERNO: CAPACIDADE 1TB, PORTÁTIL USB 3.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 500,0000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 416,4700 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 416,4700 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 350,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 415,0000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:38:53:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:30:30 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
09:40:53 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 26/11/2020
09:40:53

Item teve empate real para o valor 416,4700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:40:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.488.669/0001-53.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:10:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.488.669/0001-53.

Aceite 16/12/2020
10:44:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Habilitado 03/02/2021
14:58:30

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - MEMÓRIA FLASH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA

EIRELI
Sim Sim Nenhuma 80 R$ 41,8500 R$ 3.348,0000 25/11/2020

14:28:59
Marca: SANDISK 
Fabricante: SANDISK 
Modelo / Versão: CRUZER BLASE SDCZ50 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pen drive: capacidade: 32gb, interface usb 2.0; garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 41,8500 R$ 3.348,0000 25/11/2020
18:39:51

Marca: MULTILASER 
Fabricante: MULTILASER PD589 
Modelo / Versão: MULTILASER PD589 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEN DRIVE: CAPACIDADE: 32GB, INTERFACE USB 2.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 41,8500 R$ 3.348,0000 26/11/2020
04:48:57

Marca: Multilaser 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: PD589 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen Drive; Cor: Preto; Capacidade: 32 GB; Compatível Com: Windows 98 e Superiores/
Mac OS 9.0 e superiores Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura) Conexão USB: 2.0 DC 5V; Garantia: 12
Meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.518.624/0001-54 TECHNAV SOLUCOES EM
EQUIPAMENTO E
COMERCIO ATACADISTA E

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 41,8500 R$ 3.348,0000 26/11/2020
08:21:11

Marca: NETAC 
Fabricante: NETAC 
Modelo / Versão: NETAC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEN DRIVE: CAPACIDADE: 32GB, INTERFACE USB 2.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE
PRODUTOS EM T.I EIRELI

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 80,0000 R$ 6.400,0000 26/11/2020
08:07:50

Marca: ADATA 
Fabricante: ADATA 
Modelo / Versão: PEN DRIVE 32GB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEN DRIVE: CAPACIDADE: 32GB, INTERFACE USB 2.0; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 100,0000 R$ 8.000,0000 26/11/2020
08:25:39

Marca: MULTILASER 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: MULTILASER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pen drive 32gb 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 80,0000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 41,8500 33.518.624/0001-54 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 41,8500 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 41,8500 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 41,8500 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 40,8500 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:30:51:857
R$ 39,8500 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:38:00:083
R$ 38,8500 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:38:01:070
R$ 38,9000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:39:02:500
R$ 34,3100 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:39:18:640
R$ 35,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:39:19:410
R$ 36,4800 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:39:47:420
R$ 38,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:39:59:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
09:30:49 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
09:41:59 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:41:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
04.567.265/0001-27.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:01:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27.

Aceite 16/12/2020
10:55:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
04.567.265/0001-27, pelo melhor lance de R$ 34,3100.

Habilitado 03/02/2021
14:59:12

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
04.567.265/0001-27, pelo melhor lance de R$ 34,3100.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 15 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA

SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 125 R$ 641,8600 R$ 80.232,5000 18/11/2020
15:29:04

Marca: ACER 
Fabricante: ACER 
Modelo / Versão: V226HQL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR: 21,5´´, TIPO: WIDESCREEN, FULL HD, COM SAÍDAS VGA, HDMI, RESOLUÇÃO
MÁXIMA 1920 X 1080, SUPORTE DE CORES 16,7M, TEMPO DE RESPOSTA 5ms, COR PRETO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION
INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 125 R$ 965,9500 R$ 120.743,7500 25/11/2020
16:58:54

Marca: Positivo 
Fabricante: LG 
Modelo / Versão: 22MP55PJ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Tela: - Tamanho 21,5" - Tipo de Tela IPS - Brilho 250 cd/m² - Resolução
Máxima 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico 1000:1 - Suporte de Cores 16,7M - Pixel Pitch 0,24795 x 0,24795 mm - Tempo de Resposta
5ms - Revestimento de Tela Anti-Glare treatment (3H) - Frequência H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão 178° / 178° -
Suporte de Parede VESA: 100 x 100 mm Entradas/Saídas: - D-Sub - DisplayPort (v1.2) - HDMI (v1.2) - Headphone Out Recursos: -
Reader Mode - HDCP (1.4) - Plug & Play - Dual Control - Flicker Safe - Smart Energy Saving - Super Resolution+ Dimensões: - Ajuste de
Inclinação: -5° / 20° - Ajuste de Altura: 110 mm - Pivot: 90° - Com base: 508 x 356x 224 mm (LxAxP) - Sem base: 508x 312x 150 mm
(LxAxP) Certificações: - TCO (Ver.): 7.0 - TUV-Ergo - CB - FCC-B - CE - EPA 7.0 - ISO 9241-307 - Windows 10 - ROHS, REACH Energia:
- Fonte: Interna - Consumo de Energia: 15,9W (Típico EPA) Conteúdo da embalagem: - 1 x Monitor LG LED - 1 x Cabo da Alimentação -
1 x Cabo HDMI - 1 x Cabo DisplayPort - 1 x Cabo D-Su- Garantia de 36 meses on site. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 125 R$ 965,9500 R$ 120.743,7500 25/11/2020
18:39:51

Marca: ACER 
Fabricante: ACER V226HQL 
Modelo / Versão: ACER V226HQL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4/7 A, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/230 VCA, DIMENSÕES (L X A X P): 15 X 8,6 X 14 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA
NOMINAL 350 W, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CONECTORES 2 X SATA, 6 X 4 PINOS, 1 X ATX 12 V, 1 X ATX 24 P I 
Porte da empresa: ME/EPP

* 33.518.624/0001-54 TECHNAV SOLUCOES
EM EQUIPAMENTO E
COMERCIO
ATACADISTA E

Sim Sim Nenhuma 125 R$ 965,9500 R$ 120.743,7500 26/11/2020
08:21:11
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Marca: AOC 
Fabricante: AOC 
Modelo / Versão: AOC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4/7 A, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/230 VCA, DIMENSÕE.S (L X A X P): 15 X 8,6 X 14 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA
NOMINAL 350 W, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CONECTORES 2 X SATA, 6 X 4 PINOS, 1 X ATX 12 V, 1 X ATX 24 P I. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 125 R$ 1.170,0000 R$ 146.250,0000 25/11/2020
19:29:13

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: DELL P2219H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR: DEVERÁ POSSUIR ÁREA VISÍVEL DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS, IPS E
FORMATO 16:9; DEVERÁ POSSUIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920 X 1080 16 MILHÕES DE CORES, ANTIGLARE E PIXEL PITCH
MÁXIMO DE 0.25 MM; DEVERÁ POSSUIR CONTRASTE ESTÁTICO IGUAL OU SUPERIOR A 1000:1 ENTRADA DE VÍDEO: DISPLAY PORT
(COM SUPORTE A HDCP), HDMI E VGA ANALÓGICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU CONVERSORES; IGUAL OU SUPERIOR A
250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CD/M2 E TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA: 5 MS. DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA 110/220 VAC AUTOMÁTICA O MONITOR DEVERÁ SER FORNECIDO COM CABO DE CONEXÃO DE DADOS DIGITAL E
ANALÓGICA, COM CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 1,8 M (1 METRO E OITENTA CENTÍMETROS) CADA, NÃO SENDO PERMITIDA A
UTILIZAÇÃO DE EXTENSÕES. DEVERÁ POSSUIR BASE COM AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 100 MM, INCLINAÇÃO DE -5 ATE + 20
GRAUS E 90° DE ROTAÇÃO EM PIVOT. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA DE 36 MESES ON-
SITE. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.170,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 965,9500 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 641,8600 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:03:57 Desclassificação da proposta de R$ 965,9500. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:06:26 Desclassificação da proposta de R$ 965,9500. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
10:06:57 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
10:26:42 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
10:26:42 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:42:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:32:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Recusa 05/01/2021
10:19:08

Recusa da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R$ 641,8600. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
10:19:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-
51.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
11:55:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51.

Aceite 08/01/2021
10:04:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51,
pelo melhor lance de R$ 965,9500.

Habilitado 03/02/2021
15:00:06

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-
51, pelo melhor lance de R$ 965,9500.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 16 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI
Sim Sim PPB 360 R$ 1.000,0000 R$ 360.000,0000 25/11/2020

17:31:11
Marca: BRAZILPC 
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Fabricante: POWERPC 
Modelo / Versão: BPC-230 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX 200W REAIS, 24PINOS 200W REAIS, 110/220V,
CHAVE SELETORA, COM CABO DE FORÇA GARANTIA MÍNIMA 12 MESES https://www.brazilpc.com.br/none-43962084 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 14.623.593/0001-57 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
10:07:35 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
10:27:43 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
10:27:43 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:39:50

Recusa da proposta. Fornecedor: CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.623.593/0001-57, pelo
melhor lance de R$ 1.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:40:23 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 17 - MEMÓRIA RAM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA

SERVICOS E COMERCIO
DE MAQUINAS E EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 145,6600 R$ 21.849,0000 18/11/2020
15:29:04

Marca: KINGSTON 
Fabricante: KINGSTON 
Modelo / Versão: KVR13N9S8/4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 180,0000 R$ 27.000,0000 25/11/2020
13:09:09

Marca: KINGSTON 
Fabricante: KINGSTON 
Modelo / Versão: KVR1333D3N9/4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 180,0000 R$ 27.000,0000 25/11/2020
19:29:14

Marca: Kingston 
Fabricante: Kingston 
Modelo / Versão: Kingston KVR13N98/4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

25.210.060/0001-60 G. W. E COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim PPB 150 R$ 180,0000 R$ 27.000,0000 26/11/2020
00:50:45

Marca: AOALOO 
Fabricante: AOALOO 
Modelo / Versão: 4GB DDR3 1333MHZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 180,5000 R$ 27.075,0000 25/11/2020
14:28:59

Marca: MARKVISION 
Fabricante: MARKVISION 
Modelo / Versão: MVD34096MLD-13 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: memória ram: ddr3; 4gb; 1333mhz; garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

33.629.177/0001-00 MG SERVICE
COMPUTADORES E
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 200,0000 R$ 30.000,0000 25/11/2020
22:34:22

Marca: BRAZILPC 
Fabricante: POWERPC 
Modelo / Versão: DDR3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

30.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE
PRODUTOS EM T.I EIRELI

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 250,0000 R$ 37.500,0000 26/11/2020
08:07:50

Marca: KEEPDATA 
Fabricante: KEEPDATA 
Modelo / Versão: DDR3 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMÓRIA RAM: DDR3; 4GB; 1333Mhz; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 150 R$ 300,0000 R$ 45.000,0000 26/11/2020
08:25:39

Marca: multilaser 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: MULTILASER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: memoria ram ddr3 4gb 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 250,0000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 200,0000 33.629.177/0001-00 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 180,5000 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 180,0000 27.274.178/0001-87 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 180,0000 25.210.060/0001-60 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 180,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 145,6600 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 140,6600 27.274.178/0001-87 26/11/2020 10:16:28:960
R$ 160,1300 04.567.265/0001-27 26/11/2020 10:16:45:037
R$ 159,9000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 10:18:18:640
R$ 145,5000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 10:18:52:830
R$ 198,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 10:19:27:647
R$ 135,6600 25.210.060/0001-60 26/11/2020 10:20:11:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
10:08:13 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
10:22:11 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:42:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.210.060/0001-60.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:50:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.210.060/0001-60.

Aceite 16/12/2020
11:07:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.210.060/0001-60, pelo melhor lance de R$ 135,6600.

Habilitado 03/02/2021
15:00:29

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.210.060/0001-60, pelo melhor lance de R$ 135,6600.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 18 - MOUSE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 17,9000 R$ 6.802,0000 26/11/2020
07:25:59

Marca: HOOPSON 
Fabricante: HOOPSON 
Modelo / Versão: MS-035 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mouse Óptico USB Classic Box Preto Ms-035-Características: - Mouse óptico USB -Scroll
macio -Design ergonômico - Mini: Sim - Conexão: USB - Leitor Biométrico: Não - Cabo retrátil: Não - Botão Scroll: Sim - Controle de
Zoom: Sim - Botões: 3 - Cor predominante: Preto - Sensor: Óptico - Tamanho do Cabo(Metros): 1,3 - Rolagem Vertical: Sim
Informações Técnicas: Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP, Vista, 7 / Mac0S x 9.0 ou superior. Resolução: 1000 dpí Peso:66g
Dimensões: 97x55x34mm 
Porte da empresa: ME/EPP

* 15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA Sim Sim Nenhuma 380 R$ 17,9600 R$ 6.824,8000 25/11/2020
09:42:29

Marca: Multilaser 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: Com fio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB,
CONECTIVIDADE COM FIO 
Porte da empresa: ME/EPP

* 28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 380 R$ 17,9600 R$ 6.824,8000 25/11/2020
16:44:15

Marca: PIXXO 
Fabricante: PIXXO 
Modelo / Versão: MOL 033 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB,
CONECTIVIDADE COM FIO 
Porte da empresa: ME/EPP

* 37.704.105/0001-31 JOAO PAULO CARVALHO DE Sim Sim TP 380 R$ 17,9600 R$ 6.824,8000 25/11/2020
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OLIVEIRA 38619531883 17:32:35
Marca: COMPATIVEL 
Fabricante: COMPATIVEL 
Modelo / Versão: COMPATIVEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO VERTICAL, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB,
CONECTIVIDADE COM FIO 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 17,9600 R$ 6.824,8000 26/11/2020
04:48:57

Marca: MOUSE OFFICE 
Fabricante: MOUSE OFFICE 
Modelo / Versão: Ótico USB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mouse Ótico USB Office Padrão Preto 1000DPI 1000 DPI- 3 Teclas Especificações:-
Interface: USB- Comprimento do cabo: 1,35m- Ciclo de pressionamento das teclas: 3 milhões - Voltagem em operação: 5V- Sistema
compatíveis: Windows/Linux/Mac Medidas Embalagem: (C x L x A): 8,6 x 14,5 x 3,7cm Peso:0,060kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 44,1900 R$ 16.792,2000 25/11/2020
14:28:59

Marca: LOGITECH 
Fabricante: LOGITECH 
Modelo / Versão: M90 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mouse óptico: tamanho padrão 1000dpi, sensor led, com scroll, tipo usb conectividade
com fio, cor preto. garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 60,0000 R$ 22.800,0000 26/11/2020
08:25:39

Marca: 5+ 
Fabricante: 5+ 
Modelo / Versão: 5+ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mouse optico padrçao 1000dpi sensor led com scroll tipo usb 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 60,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 44,1900 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 17,9600 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 17,9000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 23,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 10:27:09:267
R$ 16,9000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 10:34:02:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:18:59 Desclassificação da proposta de R$ 17,9600. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:22:03 Desclassificação da proposta de R$ 17,9600. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:24:07 Desclassificação da proposta de R$ 17,9600. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
10:24:17 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
10:36:02 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:43:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:07:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70.

Aceite 16/12/2020
10:12:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 16,9000.

Habilitado 03/02/2021
15:00:48

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 16,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 19 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 380 R$ 25,6000 R$ 9.728,0000 25/11/2020
16:44:15

Marca: C3 TECH 
Fabricante: C3 TECH 
Modelo / Versão: KB-15BK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE
COM FIO 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 25,6000 R$ 9.728,0000 25/11/2020
18:39:51
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INFORMATICA E
ELETROELETRO
Marca: 5+ 
Fabricante: 5+ cod. 015-0041 
Modelo / Versão: 5+ cod. 015-0041 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE
COM FIO 
Porte da empresa: ME/EPP

* 26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 25,6000 R$ 9.728,0000 26/11/2020
04:48:57

Marca: Multilaser 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: TC193 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teclado Slim Preto USB; Formato: Slim; Cor: Preto; Layout: ABNT 2; Conexão: USB;
Teclas macias e silenciosas; Resistente à água. Compatível com: Windows 9x, 2000, ME, XP, NT ou superiores. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 25,6000 R$ 9.728,0000 26/11/2020
07:31:03

Marca: HOOPSON 
Fabricante: HOOPSON 
Modelo / Versão: TPC-058 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teclado USB Hoopson Standard Home Office TPC-058 Preta Especificações: - Padrão
ABNT2 - Interface: USB - Número de Teclas: 104 - Silencioso e anti-respingo - Plug and Play Recursos: - Teclas macias e com maior
precisão - Design ergonômico - Anti-respingo Conteúdo da embalagem: - 1 x Teclado Hoopson Garantia 1 ano de garantia 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 380 R$ 60,0000 R$ 22.800,0000 26/11/2020
08:25:39

Marca: 5+ 
Fabricante: 5+ 
Modelo / Versão: 5+ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: teclado microcomputador tipo padrão conector usb tecla abnt 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 60,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 25,6000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 25,6000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 25,6000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 24,6000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 10:36:26:483
R$ 41,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 10:39:19:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

26/11/2020
10:33:40 Desclassificação da proposta de R$ 25,6000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
10:33:58 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
13:35:04 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
13:35:04 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 26/11/2020
13:35:04

Item teve empate real para o valor 25,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:44:11 Convocado para envio de anexo o fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

27/11/2020
15:20:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66.

Aceite 16/12/2020
13:33:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, pelo
melhor lance de R$ 24,6000.

Recusa 21/01/2021
10:47:53

Recusa da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, pelo melhor lance
de R$ 24,6000. Motivo: Desclassificada de acordo com solicitação enviada por e-mail para esta Administração.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

21/01/2021
10:48:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

21/01/2021
11:29:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA
E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Aceite 26/01/2021
14:32:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 25,6000.

Habilitado 03/02/2021
15:02:11

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 25,6000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 20 - PLOTTER RECORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
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12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 2 R$ 10.745,4000 R$ 21.490,8000 25/11/2020
19:29:14

Marca: hp 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: HP T650 36" 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLOTTER: IMPRESSORA JATO TINTA 36´, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X
1200,TAMANHO: IMPR. DE 91 CM (36POL): FOLHAS DE 210 A 914 MM (8,3 A 36 POL.) DE LARGURA; ROLOS DE 279 A 914 MM (11 A 36
POL.); INTERFACES (PADRÃO): FAST ETHERNET (100BASE-T), CERTIFICADA PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI; ESPESSURA:
ATÉ 11,8 MILÉSIMOS DE POLEGADA; DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA12 MESES
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.745,4000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
10:35:32 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
13:35:11 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
13:35:11 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:44:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
16:15:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.488.669/0001-53.

Aceite 16/12/2020
10:47:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 10.745,4000.

Negociação de
valor

16/12/2020
10:49:37

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 10.745,4000 e com valor negociado a R$ 10.745,0000. Motivo: Sr
licitante o valor será alterado de acordo com o envio de proposta anexada para R$ 10.745,00.

Habilitado 03/02/2021
15:02:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 10.745,4000 e com valor negociado a R$ 10.745,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 21 - ADAPTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

33.518.624/0001-54 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E
COMERCIO ATACADISTA E

Sim Sim 125 R$ 9,9300 R$ 1.241,2500 26/11/2020
08:21:11

Marca: DANEVA 
Fabricante: DANEVA 
Modelo / Versão: DANEVA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADAPTADOR, TIPO PINO CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, CONEXÃO TOMADA
10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM
PLUGUE NBR 14 1, NORMAS TÉCNICAS NBR 141362002. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9,9300 33.518.624/0001-54 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
10:37:47 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
13:35:17 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
13:35:17 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:45:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO
ATACADISTA E, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:53:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E
COMERCIO ATACADISTA E, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54.

Aceite 16/12/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO
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13:41:33 ATACADISTA E, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54, pelo melhor lance de R$ 9,9300.

Habilitado 03/02/2021
15:02:55

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO
ATACADISTA E, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54, pelo melhor lance de R$ 9,9300.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 22 - ADAPTADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 23 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE
IN

Sim Sim Nenhuma 8 R$ 12.661,7400 R$ 101.293,9200 25/11/2020
14:56:23

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: 2250U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR: LUMINOSIDADE 5000 LUMENS; RESOLUÇÃO 1920 X 1200 PX WUXGA;
ENTRADA/SAIDA: HDMI COM MHL; HDMI; ENTRADA DE VÍDEO RGB/VGA; ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO - RCA; ENTRADA DE ÁUDIO
ESTÉREO - MINI-JACK; ENTRADA DE ÁUDIO (L/R) - RCA ; ENTRADA DE REDE ETHERNET - RJ-45; PORTA CONTROLADORA RS232C;
SAÍDA DE VÍDEO RGB/VGA. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES VALOR UNITARIO: 12.661,74 MARCA/FABRICANTE:EPSON MODELO:2250U GARANTIA:12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

* 31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 8 R$ 12.661,7400 R$ 101.293,9200 25/11/2020
18:39:51

Marca: OPTOMA 
Fabricante: OPTOMA EH512 
Modelo / Versão: OPTOMA EH512 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1000 ANSI LM, TIPO LÂMPADA UHP, POTÊNCIA LÂMPADA
132 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELAÇÃO DE PROJEÇÃO (1,48 A 1,92 ) 
Porte da empresa: ME/EPP

33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 8 R$ 12.742,6700 R$ 101.941,3600 18/11/2020
15:32:15

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: POWERLITE 2250U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR: LUMINOSIDADE 5000 LUMENS; RESOLUÇÃO 1920 X 1200 PX WUXGA;
ENTRADA/SAIDA: HDMI COM MHL; HDMI; ENTRADA DE VÍDEO RGB/VGA; ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO - RCA; ENTRADA DE ÁUDIO
ESTÉREO - MINI-JACK; ENTRADA DE ÁUDIO (L/R) - RCA ; ENTRADA DE REDE ETHERNET - RJ-45; PORTA CONTROLADORA RS-232C;
SAÍDA DE VÍDEO RGB/VGA. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

* 36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR
COMERCIO
AUDIOVISUAL EIRELI

Sim Sim PPB 8 R$ 12.742,6700 R$ 101.941,3600 25/11/2020
16:48:13

Marca: BRAZIL 
Fabricante: BRAZIL 
Modelo / Versão: BRAZIL PC - BPC-1080P M18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Lumens: 5000 lumes Resolução nativa: 1920*1080px Lampada: Led Input
Voltage 100~240v Formato: 16:9/4:3 Contraste: (tipico) 1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1 Lente: F=190 Tamanho de imagem: 50-300"
Distancia de projeção: 1.7~9.2m Cor:16.777k Consumo de energia: 150w Peso: 2.56KG Tamanho: 232*308*104mm Temperatura de
operação: -10~36°C Interface de Saída: Headphone Interface de entrada: HDMI/USB/SD/AV/VGA Formato de mídia suportado: Audio:
WMA, MP3, M4A Imagens: JPEG, BMP, PNG Vídeo: MPEG1, MPEG2,MPEG4, RM E RMVB, H264, MOV, MJPEG, FLV, DIVX, Vc1 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 8 R$ 20.000,0000 R$ 160.000,0000 25/11/2020
19:32:29

Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo / Versão: EPSON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR: LUMINOSIDADE 5000 LUMENS; RESOLUÇÃO 1920 X 1200 PX WUXGA;
ENTRADA/SAIDA: HDMI COM MHL; HDMI; ENTRADA DE VÍDEO RGB/VGA; ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO - RCA; ENTRADA DE ÁUDIO
ESTÉREO - MINI-JACK; ENTRADA DE ÁUDIO (L/R) - RCA ; ENTRADA DE REDE ETHERNET - RJ-45; PORTA CONTROLADORA RS-232C;
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SAÍDA DE VÍDEO RGB/VGA. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.742,6700 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.661,7400 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.561,7400 33.460.823/0001-59 26/11/2020 10:52:57:610
R$ 12.461,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 10:58:16:083
R$ 12.361,0000 33.460.823/0001-59 26/11/2020 10:59:14:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:43:07 Desclassificação da proposta de R$ 12.661,7400. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
10:48:29 Desclassificação da proposta de R$ 12.742,6700. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
10:49:25 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
11:01:15 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:45:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:33:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Aceite 16/12/2020
11:05:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R$ 12.361,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:03:54

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R$ 12.361,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 24 - PLACA REDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 160 R$ 64,0500 R$ 10.248,0000 25/11/2020
14:30:11

Marca: TP-LINK 
Fabricante: TP-LINK 
Modelo / Versão: TG-3468 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: placa rede: pci 100/1000 comunicador de dados; indicador led; garantia mínima 12 meses
Porte da empresa: ME/EPP

* 07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE
SEGURANCA DIGITAL LTDA

Sim Sim Nenhuma 160 R$ 95,0000 R$ 15.200,0000 25/11/2020
23:33:32

Marca: VINIK 
Fabricante: VINIK 
Modelo / Versão: PLACA REDE 8139 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA REDE PLACA REDE, PADRÃO PCI, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100 MB/S,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL DUPLEX, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, TIPO REALTEK 8139 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 64,0500 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

26/11/2020
10:53:21 Desclassificação da proposta de R$ 95,0000. Desclassificada de acordo com item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
10:53:27 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
13:35:24 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
13:35:24 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor
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09:40:44 lance de R$ 64,0500. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.
Item cancelado no
julgamento

17/12/2020
09:41:11 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não lance para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 25 - PLACA REDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E

ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 120 R$ 50,9700 R$ 6.116,4000 25/11/2020
18:39:51

Marca: MYMAX 
Fabricante: MYMAX MGLANE-JEN 
Modelo / Versão: MYMAX MGLANE-JEN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS 4X/8X, CONECTORES 2 CANAIS DE 10 GBPS
INTERFACESFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO 3.3 VDC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTAR
LINK AGREG., BALANC. CARGA, PADR.FC-BB-5, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE PCI-E E SFP+/FCOE 
Porte da empresa: ME/EPP

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 120 R$ 64,0500 R$ 7.686,0000 25/11/2020
14:30:11

Marca: TP-LINK 
Fabricante: TP-LINK 
Modelo / Versão: TG-3468 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: placa de rede: padrão pci-express 10/100/1000; garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 120 R$ 300,0000 R$ 36.000,0000 26/11/2020
08:26:35

Marca: vinik 
Fabricante: vinik 
Modelo / Versão: vinik 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: placa de rede padrão pci express 10/100/1000 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 64,0500 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 74,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 11:01:15:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

26/11/2020
11:00:14 Desclassificação da proposta de R$ 50,9700. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
11:00:22 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
13:35:50 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
13:35:50 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:41:40

Recusa da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor
lance de R$ 64,0500. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
09:42:07

Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo
melhor lance de R$ 74,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado no
julgamento

17/12/2020
09:42:37 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 26 - IMPRESSORA JATO TINTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA

BRASIL TECNOLOGIA
I.S. LTDA

Sim Sim PPB 38 R$ 2.705,0000 R$ 102.790,0000 25/11/2020
21:35:24

Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo / Versão: Ecotank L3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional: tipo: tanque de tinta; funções: imprimir, digitalizar, copiar, wifi
e ethernet; imprime no mínimo até 4500 páginas preto e 7500 páginas coloridas; resolução de impressão 5760 dpi x 1440 dpi;
velocidade de impressão 33 ppm (preto) / 15ppm (colorido), alimentação automática de folhas; conteúdo da caixa: 1 garrafa de tinta
preto, 1 garrafa de tinta magenta, 1 garrafa de tinta amarela, cabo de alimentação. Apresentar certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - Inmetro, que atestem,
conforme regulamentação específica de regência, a adequação dos requisitos de: segurança para o usuário e instalações,
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compatibilidade eletromagnética, e consumo de energia, conforme portaria nº 170 2012 e previstas no art. 3º do decreto nº
7.174/2010. Estes certificados também poderão ser emitidos por laboratório estrangeiro acreditado pelo Inmetro pelo acordo de
reconhecimento mútuo. Garantia 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 38 R$ 2.713,6400 R$ 103.118,3200 18/11/2020
15:32:15

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: L3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 38 R$ 2.779,0000 R$ 105.602,0000 25/11/2020
19:32:29

Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo / Versão: Epson Ecotank L3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN

Sim Sim Nenhuma 38 R$ 2.779,6700 R$ 105.627,4600 25/11/2020
14:56:23

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: L5190 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES VALOR UNITARIO:2.779,67 MARCA/FABRICANTE:EPSON MODELO:L5190 GARANTIA: 12 (DOZE)MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA
DE MELO

Sim Sim Nenhuma 38 R$ 2.779,6700 R$ 105.627,4600 25/11/2020
16:57:15

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: L5190 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15 PPM (COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEÚDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 38 R$ 2.779,6700 R$ 105.627,4600 25/11/2020
18:39:51

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON ECOTANK L3150 
Modelo / Versão: EPSON ECOTANK L3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

* 32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 38 R$ 3.000,0000 R$ 114.000,0000 26/11/2020
08:38:45

Marca: canon g4111 
Fabricante: canon g4111 
Modelo / Versão: canon g4111 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA G4111 ADFWIFI PRETO - 2316C021AA
ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA Principais Funções:Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Fax, Conexão sem fio7 Velocidade
de Impressão preta (ESAT):Aprox. 8,8 ipm² (imagens por minuto) Velocidade de Impressão colorida (ESAT):Aprox. 5,0 ipm² (imagens
por minuto) Velocidade de impressão de fotografias: Aprox. 60 seg5 (papel 10x15) Resolução de Impressão: Color: até 4800 x 1200
dpi4/ Preto: até 600 x 600 dpi4 Número de bicos ejetores:Total de 1472 ejetores (BK 320 ejetores, C/M/Y 384 ejetores cada) Impressão
Sem Bordas:Impressão sem bordas12: A4, Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 13x13 cm (quadrado), Cartão de visitas Impressão
Frente e Verso:Manual Impressão Direta em Disco (DVD/CD):NÃO ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER Tipo de Scanner:Scanner plano com
sensor de imagem por contato Resolução do scanner (ótica):600x1200 dpi6 (ótico), 19200x19200 dpi (interpolado) Profundidade Max.
de digitalização (Entrada/saída):Cinza: 16 bits de entrada/8 bits de saída Cor: 48 bits de entrada/24 bits de saída (RGB cada 16 bits/8
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bits) Formato máximo de documento:Plano: A4, Carta (216 x 297 mm) ADF: A4, Carta 22 x 28 cm, Ofício 22 x 36 cm ESPECIFICAÇÕES
DA FOTOCOPIADORA Velocidade de Cópia:ESAT³/1 face (ADF): 2,5 ipm (Colorido) sESAT³: 3,5 ipm (Colorido) sFCOT³: 24 Seg.
(Colorido) Múltiplas Cópias:até 99 págs Funções de cópia:Cópia padrão Zoom de cópia:25% - 400% ESPECIFICAÇÕES FAX Velocidade
máx. do moden e tipo do fax: Super G3, G3 (colorido) Resolução de Fax:Preto Padrão: 8 pels/mm x 3,85 linhas/mm (203 pels/pol. x 98
linhas/pol.) Preto Fino, Foto: 8 pels/mm x 7,70 linhas/mm (203 pels/pol. x 196 linhas/pol.) Preto Extrafino: 300 x 300 dpi Colorido: 200
x 200 dpi Velocidade de transmissão de fax:Preto: Aprox. 3 seg.20 por página (33.6kbps) Colorido: Aprox. 1 min.20 por página
(33.6kbps) Memória de Fax: Aprox. 50 págs21 Discagem de grupo:até 19 localidades CARTUCHOS E RENDIMENTOS Cartuchos/Garrafas
de tinta padrão:GI-190 Garrafa de tinta preta pigmento (135 ml) GI-190 Garrafa de tinta ciano (70 ml) GI-190 Garrafa de tinta magenta
(70 ml) GI-190 Garrafa de tinta amarela (70 ml) Cartuchos/Garrafas de tinta opcionais:NA Rendimento do cartucho (Papel comum):Kit
que acompanha o produto: Preto: até 12.000 págs22 Colorido: até 7.000 págs22 Rendimento do cartucho/garrafa (papel
fotográfico):Papel fotográfico 10x15 cm: até 2000¹ Garantia 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.779,6700 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.779,6700 34.152.516/0001-73 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.779,6700 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.779,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.713,6400 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.705,0000 10.547.557/0001-09 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.605,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 11:14:11:297
R$ 2.500,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 11:14:29:513
R$ 2.400,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 11:14:30:203
R$ 2.220,9000 34.152.516/0001-73 26/11/2020 11:16:25:797
R$ 2.120,9000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 11:16:26:193
R$ 2.020,9000 33.460.823/0001-59 26/11/2020 11:22:09:507
R$ 1.920,9000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 11:22:10:210
R$ 1.820,9000 33.460.823/0001-59 26/11/2020 11:22:10:607
R$ 1.720,9000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 11:22:11:480
R$ 1.620,9000 33.460.823/0001-59 26/11/2020 11:22:12:363
R$ 1.900,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 11:24:06:283
R$ 1.720,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 11:25:49:020
R$ 1.520,0000 10.547.557/0001-09 26/11/2020 11:27:47:203
R$ 1.420,0000 33.460.823/0001-59 26/11/2020 11:27:47:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

10.547.557/0001-09 27/11/2020 13:33:10:153 27/11/2020 13:43:10:153 Tempo para envio de lance expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
11:14:01 Desclassificação da proposta de R$ 3.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
11:14:08 Item Aberto.

Aguardando
convocação 7174

26/11/2020
11:29:47 Aguardando Convocação 7174.

Início do
desempate

27/11/2020
13:33:10 Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do Lance
Expirado

27/11/2020
13:43:10

O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 13:43:10 de 27/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CPF/CNPJ: 10.547.557/0001-09.

Encerrado 27/11/2020
13:43:10 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:46:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:33:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Recusa 05/01/2021
10:23:13

Recusa da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R$ 1.420,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
10:23:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:
10.547.557/0001-09.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
11:29:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA,
CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09.

Recusa 08/01/2021
10:29:35

Recusa da proposta. Fornecedor: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:
10.547.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 1.520,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

08/01/2021
10:29:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53.
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Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/01/2021
13:40:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.488.669/0001-53.

Recusa 26/01/2021
14:30:24

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 1.720,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do
Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

26/01/2021
14:30:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/01/2021
15:38:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Recusa 27/01/2021
14:05:30

Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 1.720,9000. Motivo: Desclassificada após análise do Setor de
Informática de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/01/2021
14:05:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ/CPF:
34.152.516/0001-73.

Recusa 02/02/2021
10:17:01

Recusa da proposta. Fornecedor: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ/CPF: 34.152.516/0001-73,
pelo melhor lance de R$ 2.220,9000. Motivo: Desclassificada de acordo como o item 8.6 do Edital.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/02/2021
10:17:01

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE
MELO, CNPJ/CPF: 34.152.516/0001-73.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

02/02/2021
10:17:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/02/2021
11:18:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Aceite 02/02/2021
15:41:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:08:35

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 27 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 1.820,0000 R$ 45.500,0000 25/11/2020
19:32:29

Marca: LEXMARK 
Fabricante: Lexmark 
Modelo / Versão: Lexmark MB2236ADW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO:LASER: VELOCIDADE MÍNIMO 30 PPM; PADRÃO DE
COR: MONOCROMATICO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLEX AUTOMÁTICO: SIM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:
1200X1200DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: INTERPOLADA: 19200 X 19200DPI; RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI;
TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, 10 X 15;
CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; CONECTIVIDADE: ETHERNET, USB, WIFI; DEVERÁ APRESENTAR
CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A
ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E
CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010.
ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO
ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.791.227/0001-06 MIL PRINT
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 1.821,0300 R$ 45.525,7500 16/11/2020
13:42:43

Marca: LEXMARK 
Fabricante: LEXMARK 
Modelo / Versão: MB2236ADW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO:LASER: VELOCIDADE MÍNIMO 30 PPM; PADRÃO DE
COR: MONOCROMATICO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLEX AUTOMÁTICO: SIM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:
1200X1200DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: INTERPOLADA: 19200 X 19200DPI; RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI;
TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, 10 X 15;
CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; CONECTIVIDADE: ETHERNET, USB, WIFI; DEVERÁ APRESENTAR
CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A
ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E
CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010.
ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO
ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 1.821,0300 R$ 45.525,7500 25/11/2020
18:39:51

Marca: XEROX 
Fabricante: XEROX LASER B205NI 
Modelo / Versão: XEROX LASER B205NI 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO:LASER: VELOCIDADE MÍNIMO 30 PPM; PADRÃO DE
COR: MONOCROMATICO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLEX AUTOMÁTICO: SIM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:
1200X1200DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: INTERPOLADA: 19200 X 19200DPI; RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI;
TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, 10 X 15;
CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; CONECTIVIDADE: ETHERNET, USB, WIFI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA
E INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 25 R$ 2.700,0000 R$ 67.500,0000 25/11/2020
17:22:40

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M428fdw 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO: LASER: VELOCIDADE MINIMO 30 PPM PADRÃO DE
COR: MONOCROMÁICO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLEX AUTOMÁTICO SIM, RESOLUÇÃOMAXIMA DE IMPRESSÃO 1200X1200 DPI
RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA 19200X19200 RESOLUÇÃO DA CÓPIA 600X600DPI TAMANHO DE PAPEL A4 210X297MM
CARTA 215X279 MM, ENVELOPE EXCUTIVO 184X266MM OFICIO 216X356 MM, 10X15 CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CÓPI AFRENTE E VERSO
SIM CONECTIVIDADE ETHERNET USB WIBI DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÍBLICAS OU
PRIVADAS CREDENCIADAS PELOINSTITURO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INNMETRO QUE
ATESTEM CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA O
USUÁRIOS E INSTALAÇÕES COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA E CONSUMO DE ENERGIA CONFORME PORTARIA N 170 DE 10 DE
ABRIL DE 2012 E PREVISTA NO ART. 3º DO DECRETO Nº 7.174/2010 ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÁ SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INNMETRO PELO ACORDO SW RECOLHIMENTO MÚTUO. GARANTIA MINIMA DE 12
MESES. MARCA: HP MODELO: M428FDW NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS
OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; VALIDADE DA PROPOSTA 90
DIAS 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.700,0000 08.784.976/0001-04 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.821,0300 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.821,0300 23.791.227/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.820,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.770,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 11:17:42:250
R$ 1.720,0000 23.791.227/0001-06 26/11/2020 11:25:22:407
R$ 1.769,9000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 11:26:57:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
11:17:17 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
11:28:57 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:47:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.791.227/0001-06.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:55:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.791.227/0001-06.

Aceite 16/12/2020
13:45:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.791.227/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.720,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:10:45

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.791.227/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.720,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 28 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 1.555,0000 R$ 38.875,0000 25/11/2020
19:32:29

Marca: Brother 
Fabricante: Brother 
Modelo / Versão: Brother HL-1202 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER: TIPO:MONOCROMÁTICA; CONEXÃO USB 2.0; VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO: 21PPM; RESOLUÇÃO MÍNIMA EM PRETO: 2400X600DPI; CICLO MENSAL DE TRABALHO: ATÉ 10.000 PÁGINAS; TIPO DO
PAPEL PARA IMPRESSÃO: A4; CARTA; LEGAL; FOLIO; A5; B5; EXECUTIVO; CXL 148 A 355.6MM X 148 A 216MM; USB 2.0; DEVERÁ
APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE
REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE
ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO
DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO
PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; 
Porte da empresa: ME/EPP

23.791.227/0001-06 MIL PRINT
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 25 R$ 1.555,5100 R$ 38.887,7500 16/11/2020
13:42:43

Marca: LEXMARK 
Fabricante: LEXMARK 
Modelo / Versão: MS610DN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER: TIPO:MONOCROMÁTICA; CONEXÃO USB 2.0; VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO: 21PPM; RESOLUÇÃO MÍNIMA EM PRETO: 2400X600DPI; CICLO MENSAL DE TRABALHO: ATÉ 10.000 PÁGINAS; TIPO DO
PAPEL PARA IMPRESSÃO: A4; CARTA; LEGAL; FOLIO; A5; B5; EXECUTIVO; CXL 148 A 355.6MM X 148 A 216MM; USB 2.0; DEVERÁ
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APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE
REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE
ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO
DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO
PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; 
Porte da empresa: ME/EPP

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA
E INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 25 R$ 1.555,5100 R$ 38.887,7500 25/11/2020
17:22:40

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M404DW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER TIPO MOONOCROMÁTICA CONEXÃO USB 2.0, VELOCIDADE DE 21
PPM RESOLUÇÃO MINIMA EM PRETO 2400X600 DPI CICLO MENSAL DE TRABALHO 10.000 PAGINAS TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO
A:4 CARTA, LEGAL, FOLIO,A5,B5 EXECUTVO, CXL 148 A 355.6MM X 148 A 216 MM, USB 2.0 DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES
EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO QUE ATESTAM CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPÉCIFICA DE REGÊNCIA A ADEQUAÇOES DOS
REQUISIROS DE SEGURANÇA PARA O USUÁRIOE INSTALAÇÕES COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA E CONSUMO DE ENERGIA
CONFORME PORTARIA N 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E PREVISTA NO ART. 3º DO DECRETO Nº 7.174/2010 ESTES CERTIFICADOS
TAMBÉM PODERÁ SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO ESTRANGEIRO COMPATIBILIDADE E CONSUMO DE ENERGIA, PREVISTA NO ARTG
3º DO DECRETO Nº7.174/2010 GARANTIA MINIMA DE 12 MESES MARCA: HP MODELO: M404DW NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO
TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS
QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA
MARCA DA IMPRESSORA; VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 1.555,5100 R$ 38.887,7500 25/11/2020
18:39:51

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN M6550NW 
Modelo / Versão: ELGIN M6550NW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER: TIPO:MONOCROMÁTICA; CONEXÃO USB 2.0; VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO: 21PPM; RESOLUÇÃO MÍNIMA EM PRETO: 2400X600DPI; CICLO MENSAL DE TRABALHO: ATÉ 10.000 PÁGINAS; TIPO DO
PAPEL PARA IMPRESSÃO: A4; CARTA; LEGAL; FOLIO; A5; B5; EXECUTIVO; CXL 148 A 355.6MM X 148 A 216MM; USB 2.0; GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES; 
Porte da empresa: ME/EPP

34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA
DE MELO

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 1.700,0000 R$ 42.500,0000 25/11/2020
16:57:15

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: M404 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER: TIPO:MONOCROMÁTICA; CONEXÃO USB 2.0; VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO: 21 PPM; RESOLUÇÃO MÍNIMA EM PRETO: 2400 X 600DPI; CICLO MENSAL DE TRABALHO: ATÉ 10.000 PÁGINAS; TIPO DO
PAPEL PARA IMPRESSÃO: A4; CARTA; LEGAL; FOLIO; A5; B5; EXECUTIVO; CXL 148 A 355.6 MM X 148 A 216MM; USB 2.0; GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES; 
Porte da empresa: ME/EPP

* 32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 3.000,0000 R$ 75.000,0000 26/11/2020
08:38:45

Marca: hp 107a 
Fabricante: hp 107a 
Modelo / Versão: hp 107a 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA HP LASERJET 107A USB BRANCOPRETO - 4ZB77A#696 DIMENSÕES
Dimensões do produto: Largura x profundidade x altura: 331 x 215 x 178 mm; Máximo: 331 x 350 x 248 mm; Peso do produto: 41,6
kg|DESCRIÇÃO: HP Laser 107a Funções suportada: Imprimir Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm; Saída da primeira página,
preto: Em até 8,3 segundos Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi Tecnologia de impressão: Laser Tecnologias
de resolução de impressão: ReCP Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: SPL Funcionalidades de
Software Inteligente de Impressora: Dúplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d´água, aceita vários tipos e
tamanhos de papel Gestão da Impressora: Nenhum/nenhuma Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade Memória: Padrão:
64 MB; Máximo: 64 MB Velocidade do processador: 400 MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 10,000 páginas Volume mensal de
páginas recomendado: 100 a 1.500 Tipos de Suportes de Impressão comportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-
impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m² Tamanhos de mídia
suportados: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm Tamanhos personalizados das mídia:s 76 x
127 a 216 x 356 mm Conteúdo da caixa: 4ZB77A HP Laser 107a; Cartucho de toner HP LaserJet preto introdutório original pré-instalado
(~500 páginas); Guia de configuração; Guia de referência; Folheto de instruções regulamentares; Cabo de alimentação Cartuchos
substitutos: Cartucho de toner laser HP 105A preto original (rendimento 1000 páginas) Telefones 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.700,0000 34.152.516/0001-73 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.555,5100 23.791.227/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.555,5100 08.784.976/0001-04 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.555,5100 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.555,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.497,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:42:17:420
R$ 1.439,0000 23.791.227/0001-06 26/11/2020 13:50:19:780
R$ 1.381,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:50:24:613
R$ 1.323,0000 23.791.227/0001-06 26/11/2020 13:50:27:800
R$ 1.480,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 13:50:30:093
R$ 1.538,2000 34.152.516/0001-73 26/11/2020 13:50:47:090
R$ 1.479,9900 08.784.976/0001-04 26/11/2020 13:51:30:073
R$ 1.420,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 13:52:08:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
13:42:07

Desclassificação da proposta de R$ 3.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do
Edital.

Aberto 26/11/2020
13:42:15 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
13:54:08 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:47:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.791.227/0001-06.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:55:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.791.227/0001-06.

Aceite 16/12/2020
13:45:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.791.227/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.323,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:11:05

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.791.227/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.323,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 29 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 23,7000 R$ 1.185,0000 26/11/2020
04:51:20

Marca: Multilaser 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: WI233 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO HDMI: TER NO MÍNIMO 1,5 METROS DE COMPRIMENTO; 2 CONECTORES TIPO A,
19 PINOS; TRANSMISSÃO: 10,2 GBPS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA Sim Sim Nenhuma 50 R$ 23,7500 R$ 1.187,5000 25/11/2020
09:42:29

Marca: Tblack 
Fabricante: Tblack 
Modelo / Versão: Tblack 2 metros 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI
PADRÃO 
Porte da empresa: ME/EPP

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 50 R$ 23,7500 R$ 1.187,5000 25/11/2020
16:45:06

Marca: EXBOM 
Fabricante: EXBOM 
Modelo / Versão: HDMI - 3M 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI
PADRÃO 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 23,7500 R$ 1.187,5000 25/11/2020
18:39:50

Marca: PIX 
Fabricante: PIX 018-2222 
Modelo / Versão: PIX 018-2222 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI
PADRÃO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 23,7500 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 23,7500 28.360.435/0001-66 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 23,7500 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 23,7000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 22,7000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:43:01:167
R$ 21,7000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:45:00:467
R$ 20,7000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:45:00:907
R$ 19,7000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:45:08:373
R$ 18,7000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:45:09:040
R$ 17,7000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:45:21:500
R$ 16,7000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:45:22:167
R$ 15,7000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:45:30:877
R$ 14,7000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:45:31:770
R$ 13,7000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:45:40:367
R$ 12,7000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 13:45:41:310
R$ 11,5000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:45:50:077
R$ 16,0000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 13:51:33:980
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:42:59 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
13:53:34 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:48:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:20:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66.

Aceite 16/12/2020
13:34:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-
66, pelo melhor lance de R$ 11,5000.

Habilitado 03/02/2021
15:12:36

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66, pelo melhor lance de R$ 11,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 30 - CABO EXTENSOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 39,1200 R$ 1.956,0000 26/11/2020
04:51:20

Marca: STOCK 33 
Fabricante: STOCK 33 
Modelo / Versão: CABO DVI D 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DVI-D: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METROS; ENTRADA DVI-D; TERMINAL DVI-
D MACHO NAS DUAS PONTAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 39,1200 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:43:24 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
14:10:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:13 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:48:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:08:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70.

Aceite 16/12/2020
10:26:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 39,1200.

Habilitado 03/02/2021
15:12:50

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 39,1200.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 31 - LOCALIZADOR CABO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 32 - ADAPTADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 33 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 50 R$ 25,8500 R$ 1.292,5000 25/11/2020
16:45:55

Marca: TOMATE 
Fabricante: TOMATE 
Modelo / Versão: VGA - 1,5M 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VGA MACHO/MACHO,
COMPRIMENTO 2 M 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO
ELETRO

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 60,0000 R$ 3.000,0000 26/11/2020
08:28:38

Marca: evus 
Fabricante: evus 
Modelo / Versão: evus 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cabo vga 1,5 m 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 60,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 25,8500 28.360.435/0001-66 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 22,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 13:50:39:320
R$ 21,0000 28.360.435/0001-66 26/11/2020 13:50:54:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:45:50 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
14:10:20 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:20 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:48:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:21:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66.

Aceite 16/12/2020
13:35:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-
66, pelo melhor lance de R$ 21,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:14:21

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
28.360.435/0001-66, pelo melhor lance de R$ 21,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 34 - CABO EXTENSOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO
ELETRO

Sim Sim Nenhuma 25 R$ 60,0000 R$ 1.500,0000 26/11/2020
08:28:38

Marca: evus 
Fabricante: evus 
Modelo / Versão: evus 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: extensor usb no minnimo 1 metro 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 60,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:46:22 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
14:10:28 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:28 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:43:01

Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo
melhor lance de R$ 60,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:43:34 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 35 - CORDÃO TELEFÔNICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 36 - CORDÃO TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO
ELETRO

Sim Sim 130 R$ 5,0000 R$ 650,0000 26/11/2020
08:28:38

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 
Modelo / Versão: ELGIN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: midia dvdr 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:47:12 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
14:10:35 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:35 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:44:06

Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo
melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:44:26 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 37 - DRIVE DVD ROM

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 38 - DISCO COMPACTO - CD/DVD

Não existem propostas para o item

Anexo COTAÇÃO 3 - MARINHA DO BRASIL (0189887)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 377



08/09/2021 11:28 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=751212&&uasg=751212&numprp=0252019&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_num… 47/116

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 39 - DISCO COMPACTO - CD/DVD

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 40 - GRAVADOR CD-ROM / DVD

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 33.629.177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E

INFORMATICA LTDA
Sim Sim 17 R$ 300,0000 R$ 5.100,0000 25/11/2020

22:36:00
Marca: LITE ON 
Fabricante: LITE ON 
Modelo / Versão: USB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/VISTA, VELOCIDADE
LEITURA 48X, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 16X, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO 
Porte da empresa: ME/EPP

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
13:52:19

Desclassificação da proposta de R$ 300,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do
edital.

Cancelado 26/11/2020
13:52:19 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 41 - DRIVE DVD ROM

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 42 - DRIVE DVD ROM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO

ELETRO
Sim Sim 5 R$ 400,0000 R$ 2.000,0000 26/11/2020

08:40:10
Marca: lg 
Fabricante: lg 
Modelo / Versão: lg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE DVD INTERNO INTERFACE SATA VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 22X 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:53:58 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
14:10:43 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:43 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:44:47

Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor
lance de R$ 400,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:45:13 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 43 - ADAPTADOR CONECTOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 44 - ADAPTADOR CONECTOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 45 - ADAPTADOR CONECTOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 46 - CANALETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 47 - FILTRO LINHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 87 R$ 55,0000 R$ 4.785,0000 25/11/2020
23:40:04
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Marca: MEGATRON 
Fabricante: MEGATRON 
Modelo / Versão: FILTRO LINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS, CARACTERÍSTICAS 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 55,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:54:45 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
14:10:49 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:49 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:45:30

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 55,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:45:50 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 48 - FILTRO LINHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 25 R$ 70,0000 R$ 1.750,0000 25/11/2020
23:40:04

Marca: MEGATRON 
Fabricante: MEGATRON 
Modelo / Versão: 6 SAIDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 15 A,
QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:55:56 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
14:10:59 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:10:59 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:46:12

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 70,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:46:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 49 - EXTENSÃO ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 15 R$ 75,0000 R$ 1.125,0000 25/11/2020
23:40:04

Marca: multicraft 
Fabricante: multicraft 
Modelo / Versão: EXTENSÃO ELETRICA 3 TONADAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 3 TOMADAS
FÊMEAS E PLUGUE TERRA, 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 75,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:56:30 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
14:11:06 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
14:11:06 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:46:51

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 75,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:47:15 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 50 - RÉGUA ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI Sim Sim 25 R$ 150,0000 R$ 3.750,0000 26/11/2020

08:13:40
Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
Modelo / Versão: CALHA COM 12 TOMADAS PRETA 19" PADRÃO NBR14136 20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA 12 TOMADAS PARA RACK 19: POTÊNCIA MÁXIMA SUPORTADA: 2000W EM 127V,
3500W EM 220V; PADRÃO 19 POLEGADAS; 12 TOMADAS; 20 AMPERES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 25 R$ 200,0000 R$ 5.000,0000 25/11/2020
23:40:04

Marca: JV MOURA 
Fabricante: JV MOURA 
Modelo / Versão: TIPO HORIZONTAL REGUA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, TIPO VERTICAL E HORIZONTAL,
TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 150,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
13:58:32 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
15:11:20 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:11:20 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:47:41

Recusa da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 150,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
09:47:54

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:48:14 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 51 - CAIXA TOMADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 5,0000 R$ 2.500,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: SECCON 
Fabricante: SECCON 
Modelo / Versão: CONECTOR RJ45 8 VIAS 50 MIC SOLIDO CAT.5E MACHO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JANELA AUTO-RETRÁTIL; ESPAÇO
IDENTIFICAÇÃO; PARAF U, APLICAÇÃO PARA CABO UTP, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI- CHAMA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2
UN, TIPO SAÍDA 2 TOMADAS RJ45 CATEGORIA 5E, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA Sim Sim 500 R$ 17,0000 R$ 8.500,0000 26/11/2020
08:50:53

Marca: MAXITELECOM 
Fabricante: MAXITELECOM 
Modelo / Versão: IDKNK2WH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM
T568A/B, APLICAÇÃO SISTEMA X, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN,TIPO SAÍDA 2 CONECTORES
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KEYSTONE FÊMEA RJ45, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TIPO FIXAÇÃO PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE, CATEGORIA 6E 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 5,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
14:00:12 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
15:11:26 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:11:26 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:50:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.680.580/0001-70.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:10:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70.

Aceite 16/12/2020
14:31:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.680.580/0001-70, pelo melhor lance de R$ 5,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:14:08

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.680.580/0001-70, pelo melhor lance de R$ 5,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 52 - VELCRO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 53 - FITA ADESIVA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 54 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 75 R$ 40,0000 R$ 3.000,0000 25/11/2020
23:43:37

Marca: ativas 
Fabricante: ativas 
Modelo / Versão: CABO DE FORÇA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR: COMPRIMENTO 1,2
METROS; CORRENTE (A) 10A; POTÊNCIA MÁXIMA: 250V 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 40,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
14:00:43 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
15:11:32 Encerrada etapa aberta do item.
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Encerrado 26/11/2020
15:11:32

Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:48:41

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 40,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:49:05 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 56 - GABINETE PARA COMPUTADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 57 - DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 58 - FITA ADESIVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

* 31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE
INFORMATICA E ELETROELETRO

Sim Sim 5 R$ 35,9300 R$ 179,6500 25/11/2020
18:39:51

Marca: P-TAPE 
Fabricante: P-TAPE M-231 
Modelo / Versão: P-TAPE M-231 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM,
COMPRIMENTO 4MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO TÉRMICA,
PADRÃO LETRATAG 
Porte da empresa: ME/EPP

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
14:03:47

Desclassificação da proposta de R$ 35,9300. Desclassificada por não está de acordo com o item
6.1.4 do Edital.

Cancelado 26/11/2020
14:03:47 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 59 - CONCENTRADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA

EIRELI
Sim Sim Nenhuma 25 R$ 113,5600 R$ 2.839,0000 25/11/2020

14:31:49
Marca: TP-LINK 
Fabricante: TP-LINK 
Modelo / Versão: UH400 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: concentrador, sistema conexão cabo usb, tipo conexão saída cabo usb tipo a para
computador, quantidade conexão entrada 1, quantidade conexão saída 4, velocidade processamento 1,5; 12; 480, características
adicionais padrão plug and play/compatível microsoft windows, tipo conexão entrada cabo usb tipo b para hub 
Porte da empresa: ME/EPP

Não existem lances para o item
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020
14:07:57 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
14:07:57

Desclassificação da proposta de R$ 113,5600. Desclassificada por não está de acordo com item
6.1.4 do item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 60 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION

INFORMATICA LTDA
Sim Sim PPB 406 R$ 6.315,0000 R$ 2.563.890,0000 25/11/2020

15:45:19
Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER D6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO MASTER D6200 Processador Nona Geração Intel® Core™ i5-9400 (2.90 GHz, 9
MB Cache, Hexa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.10 GHz Soquete FCLGA1151 Chipset Intel ® B360 Express Placa-mãe Positivo
POS-RIB360EE Sistema Operacional sem sistema Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 4x slots DIMM, suporte ao
modo Dual Channel, até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (Unbu ered, Non-ECC) Armazenamento Disco Rígido de 1 TB, SATA III, S.M.A.R.T, NCQ,
AHCI, 7200 rpm, 3,5” Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Leitor de Cartões Não Gráficos Intel® UHD
Graphics 630 integrado ao processador Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Realtek® ALC887, Áudio de alta
definição (High Definition Áudio) integrado de 6 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI
Express x16 v3.0 1x PCI Express x16 (operando em x4) 1x PCI Express x1 1x PCI 32 bits v3.0 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD 1x
PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x
USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort 1x RJ-45 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out –
Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com
fluxo de ar exclusivo frontal&#61664;traseira, reversível, toolless, cor preta Baias para Expansão Externa: 1x slim para DVD Interna: 1x
3.5” 1x 2,5” Fonte 180 W, PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática Categoria platinum Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a
derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM 2.0
Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm
Embalagem: 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido / Peso Bruto 2,31 Kg / 6,15 Kg Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de
instalação Certificações² Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10 (x64) Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000,
CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Eficiência
energética: 80Plus Gold Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS – Garantia de 36 meses on site. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.602.789/0001-01 DATEN
TECNOLOGIA LTDA

Não Não PPB 406 R$ 6.315,0000 R$ 2.563.890,0000 25/11/2020
18:18:50

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC3C-S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 6 NUCLEOS, MEMORIA 8GB DDR4, HD 1TB,
GABINETE VOL 8 LITROS GARANTIA 36 MESES 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.477.490/0002-81 LIDER NOTEBOOKS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não PPB 406 R$ 6.315,6700 R$ 2.564.162,0200 24/11/2020
09:16:14

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: ThinkCentre M720s 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Marca: Lenovo. Modelo: ThinkCentre M720SFF. Processador Intel Core
i5-9400 9ª Geração Processador mínimo de 9 (nona) geração com 06 núcleos e 06 threads, memória cache total de 9 MB e índice
mínimo de 9945 (nove mil novecentos e quarenta e cinco) pontos tendo como referência a base de dados PassMark CPU Mark disponível
no site: http://www.cpubenchmark.net/, sendo aceitas variações de até 10% na pontuação final devido a constantes atualizações que
podem ocorrer. Memória Ram 08 GB de memória, instalados em 01 (um) módulo de 8(oito) Gigabytes DDR4- Non ECC (2666 MT/s),
compatíveis com o barramento da placa principal. Todos os módulos são do fabricante do equipamento ou regime de OEM com etiqueta
do fabricante afixada. Placa-mãe Lenovo É de fabricação própria Lenovo, exclusiva para o modelo ofertado, nome do fabricante Lenovo
serigrafado em processo industrial na placa mãe e é compatível com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface).
Possui no mínimo 02 slots PCIe: 01 PCI-E x16, 01 PCI-E x1 e 02 slots M.2 internos: 01 slots M.2 SSD Storage (2230 ou 2280) e 01 slot
M.2 Wlan (2230). Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possa função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco
rígido. Possui chip TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0. O fabricante do equipamento é membro do Trusted Computing Group
(http://www.trustedcomputinggroup.org/meber-companies/). No mínimo 02 slots de memória que permita suportar até 64Gb de
memória RAM DDR4-2666 MT/s. Sendo esta característica, nativo do equipamento, sem necessidade customização, atualizações de
firmware ou demais modificações de hardware. Possui suporte a memória Intel Optane. O fabricante Lenovo faz parte da lista de
membros do consórcio DMTF, conforme descrito no site (http://www.dmtf.orf/about/list). Portas de Comunicação Possui no mínimo 08
(oito) portas USB: Frontais (2) USB 3.1, Traseiras (04) USB 2.0 e (02) USB 3.1 que pode ser disponibilizadas na parte frontal ou
traseira. Uma interface de som de alta definição integrada com conectores para entrada de linha (sendo possível uso de microfone) e
saída de linha. Possui conector universal de áudio na parte frontal do equipamento. Possui na parte traseira: 1(um) Displayport, 1(uma)
VGA, 2 (duas) Áudio (1 (um) Line in, 1 (um) Line out), 1(uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet.
Processamento gráfico (interface de Vídeo) Permite exibição de no mínimo 2 (dois) displays simultâneos. Permite exibição nos modos
individual, clone e estendido. Permite o uso compartilhado da memória principal gerenciada dinamicamente. BIOS Lenovo UEFI 2.6
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado. A BIOS permite gerenciamento e
desenvolvimento (deployment) por meio do PXE, configuração e controle remotos, F10 Setup suportado para o português. Permite
inserção do número do patrimônio do cliente em campo que possibilite a captura através de software de gerenciamento remoto ou
através de software específico de controle de inventário. É implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo
microcomputador, por dentro do Sistema Operacional Windows, pela rede e por DOS Flash ou WINPE ou similar. Desenvolvida de acordo
com o padrão de segurança NIST 800-147 ou ISSO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS. O fabricante possui
ferramenta que possibilita a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em
acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Sempre que o equipamento for inicializado será mostrado no
monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador. Possui recurso de proteção no qual permite o equipamento desligar caso a
temperatura do equipamento interno alcance temperatura inadequada a operação. Possui interface gráfica no BIOS para diagnóstico de
hardware pelo menos em disco rígido, memória, placa-mãe e processador. Armazenamento Uma unidade de disco instalada, interna, de
no mínimo 01 TB 7200 RPM com interface SATA, 16MB de cache e tecnologia SMART III integrada ou superior, isto é, o disco rígido é
capaz de identificar e relatar estado de iminência de falha, e, isolar defeituosos de maneira permanente. Drive óptico Disponibiliza
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1(uma) Unidade Ótica DVD+-RW do tipo slim integrada com velocidade mínima de gravação em CD-R de até 24X e DVD+R de até 8x
DVD-R de até 6x. Gabinete Lenovo 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE
IN

Sim Sim PPB 406 R$ 6.315,6700 R$ 2.564.162,0200 25/11/2020
15:04:21

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M70S+ ACESSORIOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR Processador Processador minimo de 9 (nona) geracao corn 06
nUcleos e 06 threads, memoria cache total de 9 MB e indice minimo de 9.945 (nove mil novecentos e quarenta e cinco) pontos tendo
como referencia a base de dados PassMark CPU Mark disponivel no site: http://www.cpubenchmark.net/, sendo aceitas variacees de ate
10% na pontuacao final devido a constantes atualizacees que podem ocorrer no processo de mensuragao. 1.2. Mem&la RAM 08 GB de
memoria, instalados em 01 (urn) modulo de 8 (oito) Gigabytes DDR4- Non ECC (2666 MT/ s), compativeis corn o barramento da place
principal. Todos os modulos deverao ser do fabricante do equipamento ou em regime de OEM corn etiqueta do fabricante afixada. 1.3.
Placa-mae Deve ser de fabricacao propria, exclusive para o modelo ofertado, nome do fabricante serigrafado em processo industrial na
place mae e ser compativel com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface). Deve possuir no minimo 02 slots
PCIe: 01 PCI-E x16, 01 PCI- E x1 e 02 slots M.2 intemos: 01 slots M.2 SSD Storage (2230 ou 2280) e 01 slot M.2 WLan
(2230).Capacidade de desligamento do video e do disco rigido apes tempo determinado pelo usuario, e religamento por acionamento de
teclado ou pela movimentacao do mouse, e que possua funcao de economia de energia para monitor, place mae e disco rigido. Possuir
chip TPM (Trusted Platform Module), versao 2.0. 0 fabricante do equipamento obrigatoriamente devera ser membro do Trusted
Computing Group (http://vnvw.trustedcomputinggroup.org/about/member-companies/) independente da categoria. No minimo 02 slots
de memoria que permita suportar ate 64 GB de memoria RAM DDR4-2666 MT/S. Sendo esta caracteristica, native do equipamento. sem
necessidade customizacao. atualizap5es de firmware ou demais modificacoes de hardware.Tambem devera ter suporte 3 memoria Intel
Optane comprovado por documentacao tecnica do fabricante. O licitante dove apresentar comprovacao que o fabricante do produto
ofertado faz parte da lista de membros do consercio DMTF, independente da categoria, conforms descrito no site
(httol/www.dmtf.org/aboutdisn. Portas de Comunicacao: Deve possuir no minimo 08 (oito) portas USB, Frontais (2) USB 3.1, Traseiras
(04) USB 2.0 e (02) USB 3.1 que podem ser disponibilizadas na parte frontal ou traseira. Nao sera° aceitos hubs, places ou adaptacaes
quaisquer USBs: Uma interface de som de atta definicao integrada corn conectores para entrada de linha (sendo passive) use de
microfone) e saida de linha. Deve possuir conector universal de Audio na parte frontal do equipamento. Deve possuir na parte traseira: 1
(urn) Displayport. 1(um) VGA, 2 (dues) Audio (1 (urn) Line in, 1 (um) Line out), 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrao
Gigabit Ethernet. 1.4. Processamento grifico (Interface de video) Deve permitir exibicao de no minim° 2 (doffs) displays simultaneos.
Deve permitir exibicao nos modos individual, clone e estendido. Deve permitir o use compartilhado da membria principal gerenciada
dinamicamente. 1.5. BIOS UEFI 2.6 desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado ou, o
fabricante do computador devere apresentar certificado comprovados atraves de atestados fomecidos pelo fabricante da BIOS
informando a exclusividade da oda* da BIOS para a place mae ofertada, nao sendo aceitas soluctes customizadas. A Bros deve permitir
o gerenciamento e desenvolvimento (deployment) por meio do PXE, Configuracao e controle remotos, F10 Setup suportado para o
portugues. Deve permitir insercao do nrjrnero de patrim6nio do cliente em campo que possibilite a captura atraves de software de
gerenciamento remoto ou atraves de software especifico de controle de invented°. Deve ser implementada em memory" atualizevel
diretamente pelo mia-ocomputador, por dentro do Sistema Operacional Windows, pela reds e por DOS Flash ou WINPE ou similar.
Desenvolvida de acordo com o padrao se seguranca NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS. O
fabricante de possui ferramenta que possibilita realizar a formate* definitive dos dispositivos de armazenamento conectados ao
equipamento, desenvolvida em acordo corn o pada° de seguranca NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015 Sempre que o equipamento for
inicializado dove ser mostrado no monitor de video o nome do fabricante do microcomputador. Possuir recurso de protecao no qual
permits o equipamento desligar caso a temperatura do equipamento intemo alcance temperature inadequada a opera*. Possuir interface
grefica no BIOS pare diagnestico de hardware pelo menos em disco rigido, mem6ria, placa-mae e processador. .. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO. VALOR UNITARIO: 6.315,67 MARCA/FABRICANTE:LENOVO MODELO:M70S+ ACESSORIOS
GARANTIA:36(trinta e seis) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

00.677.870/0005-23 DRIVE A
INFORMATICA LTDA

Não Não PPB 406 R$ 6.447,0000 R$ 2.617.482,0000 25/11/2020
19:18:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP ProDesk 400 G6 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP ProDesk 400 G6 SFF Características do produto: Processador Intel Core i5-
9500; 08 GB de memória DDR4 2666 MHz (1x8GB) da HP; HDD de 01 TB SATA III de 6 Gb/s integrado, velocidade de rotação de 7.200
rpm; Unidade de DVD±RW DL SATA integrada; Controladora gráfica Intel UHD 630 integrada ao processador, com 01 porta VGA e 01
porta DisplayPort; Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Gabinete com a marca da HP estampada na superfície, sendo a cor
preta predominante; Fonte de alimentação interna bivolt com chaveamento automático, com 180W de potência, com PFC ativo, 92% de
eficiência energética 80 Plus Platinum; Cabo de energia da fonte de alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema Operacional
FreeDOS, instalado, com todos os drivers, softwares necessários; O equipamento proposto possui garantia de 36 (trinta e seis) meses
on-site para todo o equipamento, o que inclui todos os acessórios, cabos e quaisquer itens que o acompanhe no local, que abrangerá a
reposição de peças; Os atendimentos em garantia serão atendidos pelo fabricante do equipamento no regime 9x5 (nove horas por dia, 5
dias por semana) em dias uteis, com atendimento no local no próximo dia útil após a abertura do chamado e com tempo de solução em
até no máximo 2 (dois) dias uteis após abertura do chamado; Em atendimento com as demais exigências do edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 406 R$ 7.000,0000 R$ 2.842.000,0000 25/11/2020
19:34:32

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo 
Modelo / Versão: Positvo Master D3200 I5 – 9G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR: CONFORME APÊNDICE D DO TERMO DE REFERÊNCIA - I5- 9G / 8
GB / 1TB / Gabinete SFF / w10P / certificações 
Porte da empresa: ME/EPP

03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 406 R$ 12.000,0000 R$ 4.872.000,0000 25/11/2020
16:53:24

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M720S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.000,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 7.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.447,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 09:02:20:510
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R$ 6.315,6700 12.477.490/0002-81 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.315,6700 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.315,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.315,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.100,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 14:41:36:010
R$ 6.000,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:47:36:103
R$ 6.115,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 14:47:39:400
R$ 5.800,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 14:47:46:187
R$ 6.400,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 14:48:06:547
R$ 6.310,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:48:07:847
R$ 6.300,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 14:48:21:330
R$ 5.700,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:48:42:073
R$ 5.500,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 14:49:00:000
R$ 6.215,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 14:49:40:627
R$ 5.300,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:49:49:917
R$ 6.110,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 14:50:22:563
R$ 5.400,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 14:50:29:980
R$ 6.115,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 14:51:39:640
R$ 5.200,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:51:51:313
R$ 5.100,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:52:13:150
R$ 5.150,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 14:52:53:577
R$ 5.000,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:53:24:280
R$ 4.900,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:53:37:177
R$ 4.800,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:54:33:740
R$ 4.700,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:54:48:943
R$ 4.300,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:55:46:363
R$ 4.200,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:56:59:423
R$ 4.100,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:57:22:057
R$ 4.000,0000 12.477.490/0002-81 26/11/2020 14:57:47:680
R$ 5.490,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 14:58:17:640
R$ 6.015,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 14:59:57:270
R$ 5.915,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 15:01:31:697
R$ 3.800,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 15:02:55:430
R$ 5.149,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 15:04:17:183
R$ 3.999,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 15:06:01:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
14:41:29 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
15:08:01 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:51:50 Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:25:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-
01.

Aceite 16/12/2020
13:46:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor
lance de R$ 3.800,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/01/2021
10:11:33 Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

21/01/2021
10:17:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-
01.

Recusa 26/01/2021
14:54:09

Recusa da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor lance de R$
3.800,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 9.11.7 do Edital, Setor Técnico de Informática declara a não
apresentação do Certificado Linux Ubuntu 18.04 LTS 64 Bits ou superior, que encontra-se no apêndice D do TR item
1.10.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/01/2021
14:54:19 Convocado para envio de anexo o fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/01/2021
16:00:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.677.870/0005-23.
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Aceite 02/02/2021
10:20:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23, pelo melhor
lance de R$ 3.999,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:15:44

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23, pelo
melhor lance de R$ 3.999,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

03/02/2021
15:56:39

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04602789000101. Motivo:
Registramos intenção de recurso contra a desclassificação da empresa Daten, por atender ao exigido no edital,
conforme comprovaremos na peça recursal. Atentar p/ item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009–

Intenção de
Recurso Aceita

04/02/2021
14:18:28

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04602789000101. Motivo: Intenção de
recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

04.602.789/0001-01 03/02/2021 15:56 04/02/2021 14:18 Aceito
Motivo Intenção:Registramos intenção de recurso contra a desclassificação da empresa Daten, por atender ao exigido no
edital, conforme comprovaremos na peça recursal. Atentar p/ item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009–Plenário(não rejeição
desta).
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceito.

 
Item: 62 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION

INFORMATICA LTDA
Sim Sim PPB 84 R$ 12.760,0000 R$ 1.071.840,0000 25/11/2020

16:34:58
Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER D6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO MASTER D6200 Processador Nona Geração Intel® Core™ i7-9700 (3.00 GHz,
12 MB Cache, Octa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.70 GHz Soquete FCLGA1151 Chipset Intel ® B360 Express Placa-mãe Positivo
POS-RIB360EE Sistema Operacional Windows® 10 Pro (64 bits) Memória RAM 16 GB DDR4 SDRAM (2400 MHz, Non-ECC) 4x slots
DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (Unbu ered, Non-ECC) Armazenamento Disco Rígido de 1 TB, SATA III,
S.M.A.R.T, NCQ, AHCI, 7200 rpm, 3,5” Armazenamento SSD 256 GB, SATA III, 2,5” Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x,
Gravador de DVD 8x) Leitor de Cartões Não Placa de Vídeo de 4 gigabyte Radeon, DDR5, PCIE 3.0 16x 1(um) conexão DL DVI-D, 1 (um)
DisplayPort e 1 (um) HDMI , Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL
4.5 Áudio Realtek® ALC887, Áudio de alta definição (High Definition Áudio) integrado de 6 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão
Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0 1x PCI Express x16 (operando em x4) 1x PCI Express x1 1x PCI 32 bits
v3.0 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 1x
USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort 1x RJ-45 3x Áudio (2x
Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone
de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal&#61664;traseira, reversível, toolless, cor preta Baias para Expansão
Externa: 1x slim para DVD Interna: 1x 3.5” 1x 2,5” Fonte 200 W, PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática- categoria platinum
Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI
Segurança Chip de criptografia TPM 2.0 Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x
A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido / Peso Bruto 2,31 Kg / 6,15 Kg Documentos e
Acessórios Cabos e guia rápido de instalação Certificações² Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10 (x64) Compatibilidade
eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO
7779 e ISO 9296) Eficiência energética: 80Plus Gold Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS – Garantia de 36 meses on site. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.602.789/0001-01 DATEN
TECNOLOGIA LTDA

Não Não PPB 84 R$ 12.900,0000 R$ 1.083.600,0000 25/11/2020
18:18:50

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC3B-S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 8 NUCLEOS, MEMORIA 16GB DDR4, HD 1TB, SSD
256GB, PLACA DE VÍDEO 4GB DDR5 128BITS, GABINETE VOL 8 LITROS, SO WINDOWS 10 PRO GARANTIA 36 MESES, 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.677.870/0005-23 DRIVE A
INFORMATICA LTDA

Não Não PPB 84 R$ 12.906,5000 R$ 1.084.146,0000 25/11/2020
19:18:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP ProDesk 600 G5 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP ProDesk 600 G5 SFF Características do produto: Processador Intel Core i7-
9700; 16 GB de memória DDR4 2666 MHz (2x8GB) da HP; SSD de 256 GB M.2 NVMe integrado; HDD de 01 TB SATA III de 6 Gb/s
integrado, velocidade de rotação de 7.200 rpm; Controladora gráfica Intel UHD 630 integrada ao processador, com 02 portas
DisplayPort; Controladora gráfica dedicada AMD Radeon RX 550X 4GB GDDR5 128-bits, com 01 porta DisplayPort e 01 porta HDMI;
Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Suporte a Intel vPro; Sensor de Intrusão integrado; Cadeado mecânico com chave,
para impedir o acesso interno do gabinete, oferecendo proteção contra roubo e impedindo o acesso aos componentes interno; Gabinete
com a marca da HP estampada na superfície, sendo a cor preta predominante; Fonte de alimentação interna bivolt com chaveamento
automático, com 180W de potência, com PFC ativo, 92% de eficiência energética 80 Plus Platinum; Cabo de energia da fonte de
alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, no idioma português do
Brasil, instalado e licenciado, com todos os drivers, softwares necessários, com mídia em DVD de restauração do SO, drivers e
aplicativos fornecidos com o equipamento; O equipamento proposto possui garantia de 36 (trinta e seis) meses on-site para todo o
equipamento, o que inclui todos os acessórios, cabos e quaisquer itens que o acompanhe no local, que abrangerá a reposição de peças;
Os atendimentos em garantia serão atendidos pelo fabricante do equipamento no regime 9x5 (nove horas por dia, 5 dias por semana)
em dias uteis, com atendimento no local no próximo dia útil após a abertura do chamado e com tempo de solução em até no máximo 2
(dois) dias uteis após abertura do chamado; Em atendimento com as demais exigências do edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 84 R$ 13.000,0000 R$ 1.092.000,0000 25/11/2020
19:34:32

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo 
Modelo / Versão: Positvo Master D3200 I7 – 9G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR: CONFORME APÊNDICE D DO TERMO DE REFERÊNCIA - I7- 9G / 16
GB / 1TB / SSD 256GB / Gabinete SFF / w10P / certificações 
Porte da empresa: ME/EPP
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03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 84 R$ 24.000,0000 R$ 2.016.000,0000 25/11/2020
16:53:24

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M720S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4,
ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 24.000,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 13.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.906,5000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.900,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.760,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 9.900,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 14:59:14:613
R$ 9.800,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 15:00:17:540
R$ 12.890,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 15:01:27:343
R$ 9.500,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 15:06:03:173
R$ 8.900,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 15:06:48:997
R$ 8.800,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 15:07:06:847
R$ 9.100,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 15:07:07:843
R$ 8.000,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 15:07:32:270
R$ 7.900,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 15:07:58:163
R$ 7.700,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 15:09:28:573
R$ 7.600,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 15:09:40:407
R$ 9.090,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 15:09:45:330
R$ 7.400,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 15:10:06:903
R$ 7.219,0000 00.677.870/0005-23 26/11/2020 15:11:57:287
R$ 9.000,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 15:12:57:627
R$ 8.090,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 15:13:08:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
14:57:15 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
15:15:08 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:52:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.677.870/0005-23.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:00:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23.

Aceite 16/12/2020
13:49:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.677.870/0005-23, pelo melhor lance de R$ 7.219,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:16:02

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.677.870/0005-23, pelo melhor lance de R$ 7.219,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 63 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA

SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 315 R$ 665,8200 R$ 209.733,3000 18/11/2020
15:34:14

Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo / Versão: STATION II27392 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE
FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN

Sim Sim PPB 315 R$ 734,4600 R$ 231.354,9000 25/11/2020
15:07:37

Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo / Versão: 6 Tom 4431 Compacto Pro Univ 2BS 5AH 6Tom Biv/115 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO
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DE FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES VALOR UNITARIO:734.46 MARCA/FABRICANTE:TS-
SHARA MODELO:6 Tom 4431 Compacto Pro Univ 2BS 5AH 6Tom Biv/115 GARANTIA:12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

* 14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

Sim Sim PPB + TP 315 R$ 1.000,0000 R$ 315.000,0000 25/11/2020
17:32:40

Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1200VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA (Demais especificação no folder em anexo) 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 315 R$ 1.000,0000 R$ 315.000,0000 26/11/2020
08:41:04

Marca: RAGTECH 4137 
Fabricante: RAGTECH 4137 
Modelo / Versão: RAGTECH 4137 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK EASY WAY 1200 STD TRIVOLT COM AUTO PARTIDA E TROCA FÁCIL DE BATERIA
PRETO 4137 Detalhes Controle Digital Microprocessado; Trivolt automático 115V-127V/220V (modelos Ti); Battery save; Tecnologia True
RMS; 6 (seis) tomadas de saída: todas protegidas na falta de energia; Recarrega a bateria mesmo com o nobreak desligado;
Acionamento do inversor na falta de rede em 0,7 ms; Tecla MUTE; Guia de cabos: organiza os cabos conectados; Auto partida; Troca
fácil de bateria; Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak; Antigo SV23802; & Proteções: Filtro de linha contra
distúrbios na rede elétrica; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Proteção contra sub e sobretensão, assegurando os limites de
tensão na saída; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito; Proteção contra descarga total da bateria; Fusível e varistor de ação rápida;
Proteção sobreaquecimento do inversor; Mais informações Mais informações Marca RAGTECH Peso(Kg) 7.6100 Filial PR Part Number
20NEW4137 Múltiplo 1 Largura 39,5 Cm Altura 23 Cm Profundidade 14,5 Cm Código De Barras(Ean) 7897072041375 Origem 4-
NACIONAL, CUJA PRODUÇÃO TENHA SIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS PRODUTIVOS BÁSICOS DE QUE TRATAM O
DECRETO-LEI Nº 288/67, E AS LEIS NºS 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 E 11.484/07 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 315 R$ 1.020,0000 R$ 321.300,0000 25/11/2020
19:35:50

Marca: Ragtech 
Fabricante: RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Modelo / Versão: Ragtech NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE
FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 315 R$ 2.000,0000 R$ 630.000,0000 23/11/2020
17:27:25

Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo / Versão: tsshara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE
FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.020,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.000,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 734,4600 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 665,8200 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 580,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 15:07:03:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

26/11/2020
15:02:49 Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Desclassificada por não cumprir o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
15:03:11 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
15:20:43 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:20:43 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:53:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-
47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:35:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47.

Recusa 05/01/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo
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10:10:22 melhor lance de R$ 580,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora, Setor de Tecnologia da
Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
10:11:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Recusa 05/01/2021
15:13:09

Recusa da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R$ 665,8200. Motivo: Desclassificada por não cumprir o item 8.6 do
Edital.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
15:13:09

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO
DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
15:13:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
16:00:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Aceite 08/01/2021
10:04:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 734,4600.

Habilitado 03/02/2021
15:16:48

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 734,4600.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 65 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 26 R$ 5.431,5000 R$ 141.219,0000 25/11/2020
19:35:50

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: S145 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK: PROCESSADOR INTEL CORE I7-8550U (EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE) , MEMÓRIA RAM MÍNIMA 8GB, HD MÍNIMO 1TB 5400RPM SATAIII, TELA MÍNIMA 14´´ , PLACA DE VÍDEO,
WINDOWS 10 PRO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS
PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E INSTALAÇÕES,
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E
PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO
ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.168.952/0001-02 VIA COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 26 R$ 5.431,5400 R$ 141.220,0400 25/11/2020
14:05:17

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: IDEAPAD S145 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK: PROCESSADOR INTEL CORE I7-8550U (EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE) , MEMÓRIA RAM MÍNIMA 8GB, HD MINIMO 1TB 5400 RPM SATAIII, TELA MÍNIMA 14´´ , PLACA DE VÍDEO, ,
WINDOWS 10 PRO. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA
LTDA

Não Não PPB 26 R$ 7.900,0000 R$ 205.400,0000 25/11/2020
18:19:48

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DCM3B-4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COM TELA DE 14" INTEL I7, HD 1TB, WIRELESS, SO WINDOWS 10 PRO 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS
SANTOS INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 26 R$ 8.000,0000 R$ 208.000,0000 26/11/2020
08:45:57

Marca: VAIO FE14 
Fabricante: VAIO FE14 3341238 
Modelo / Versão: VAIO FE14 3341238 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK VAIO FE14 3341238 Intel® Core™ i7 10ª Geração Windows 10 Pro Tela: 14"
Full HD 8 GB de memória HD 1 TB Teclado Tilt com resistência a água Bateria com autonomia de ate 7 horas NOTEBOOK VAIO FE14
Design leve, produto compacto O VAIO FE14 possui uma tela FHD de alta resolução com moldura reduzida, ou seja, reduzimos o
tamanho das bordas laterais produto mantendo a tela de 14 polegadas Usabilidade, ergonomia para digitar Ergonomia para digitar com
linhas delicadas e um teclado silencioso O som que vai surpreender você Um conjunto de dois alto-falantes com 4W de potência
(2W+2W) de alta qualidade é alimentada por um amplificador inteligente de dois canais para fornecer o verdadeiro som que o envolve
com realismo livre de distorções e com qualidade de cinema. Teclado Tilt com resistência a água Com a tela aberta, o VAIO forma um
ângulo de inclinação natural com a mesa, reduzindo o estresse na palma da mão e no pulso durante a digitação. Mobilidade sem limites
Mais fino (apenas 19,8 mm de espessura). Mais leve, o VAIO FE14 possui apenas 1,55 kg, Wi-Fi 802.11 ac dual-band (mais confiável e 3
vezes mais rápido do que o 802.11n). Autonomia para um dia todo de trabalho Um notebook tão bonito e potente como o VAIO FE14
merece nada menos do que uma bateria que dure o dia todo, então, de modo a alcançar sua notável autonomia de até 7 horas, nós
projetamos uma bateria especial de polímero de lítio 37Wh de alta capacidade. Modelo VAIO FE14 VJFE42F11X-B0641H Processador 10ª
geração Intel® CoreTM i7-10510U (1.80 GHz, 8 MB Cache, Quad Core), com Intel® Turbo Boost até 4.90 GHz Sistema Operacional
Windows 10 Pro Memória RAM 8 GB DDR4 Slots de Memória 1x slot DDR4, com suporte de até 16 GB Armazenamento HDD 2.5” 1 TB
5400 RPM Abertura do LCD 135º Leitor de Cartões SD Card Webcam Câmera Frontal 1MP HD Tela LCD 14’’, Widescreen, Antirreflexiva
com resolução 1920 x 1080 Full HD, com tecnologia LED Vídeo Processamento de vídeo integrado Intel® UHD Graphics. Suporte
Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Microfone e alto-falantes estéreo embutidos Conectividade Rede sem fio Intel® Dual Band
Wireless-AC e Bluetooth 5 Portas de Conexão 2x USB 3.1 (Geração 1 Tipo A, com suporte a carregamento), 1x USB 3.1 (Geração 1 Tipo
C), 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x (Áudio para microfone + Áudio para fone de ouvido), 1x RJ45 LAN Gigabit, 1x DCIN (alimentação do
produto) Teclado Português-Brasil, ABNT2 com suporte a derramamento de líquidos Mouse Tipo Touchpad com controle preciso do
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cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados Fingerprint (Leitor de impressões digitais) Sim Carregador 19V / 2.1A / 100V~240V
Automático Máximo 40W Bateria Li-ion Polímero / 3 células / 37Wh / Interna Cor Dark Grey Dimensões 324 x 221 x 19,8 mm (Largura x
Profundidade x Altura) Peso Líquido 1,55 Kg Conteúdo da embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador),
Guia Rápido e Certificado de Garantia Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial Segurança TPM 2.0
(solução por firmware fTPM) Trava Kensington® Lock Código / EAN 3341238, 3341111 / 7896904660869 Design leve, produto compacto
O VAIO FE14 possui uma tela FHD de alta resolução com moldura reduzida, ou seja, reduzimos o tamanho das bordas laterais produto
mantendo a tela de 14 polegadas. Usabilidade, ergonomia para digitar Ergonomia para digitar com linhas delicadas e um teclado
silencioso O som que vai surpreender você Um conjunto de dois alto-falantes com 4W de potência (2W+2W) de alta qualidade é
alimentada por um amplificador inteligente de dois canais para fornecer o verdadeiro som que o envolve com realismo livre de
distorções e com qualidade de cinema. *Imagens meramente ilustrativas Autonomia para um dia todo de trabalho Um notebook tão
bonito e potente como o VAIO FE14 merece nada menos do que uma bateria que dure o dia todo, então, de modo a alcançar sua notável
autonomia de até 7 horas, nós projetamos uma bateria especial de polímero de lítio 37Wh de alta capacidade. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 26 R$ 11.000,0000 R$ 286.000,0000 25/11/2020
16:57:09

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: LENOVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD,
BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.000,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 8.000,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 7.900,0000 04.602.789/0001-01 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 5.431,5400 26.168.952/0001-02 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 5.431,5000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.050,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 15:09:16:670
R$ 5.330,0000 26.168.952/0001-02 26/11/2020 15:16:33:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:08:08 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
15:18:34 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:54:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:05:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02.

Aceite 16/12/2020
14:02:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5.330,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:18:25

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5.330,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 66 - APARELHO TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA Sim Sim Nenhuma 85 R$ 44,7100 R$ 3.800,3500 25/11/2020

09:42:29
Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: Intelbras TC 20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA OU PAREDE, FUNÇÕES BÁSICAS TEMPO DE FLASH
MENOROU IGUAL 100 MS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO 
Porte da empresa: ME/EPP

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS
DE SEGURANCA DIGITAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 85 R$ 150,0000 R$ 12.750,0000 25/11/2020
23:46:29

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: Tc 60 id intelbras 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA OU PAREDE, FUNÇÕES BÁSICAS TEMPO DE FLASH
MENOROU IGUAL 100 MS, COR 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 44,7100 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:10:01 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
15:20:49 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:20:49 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:54:53 Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:39:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF:
15.785.674/0001-16.

Aceite 16/12/2020
14:42:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo
melhor lance de R$ 44,7100.

Inabilitado 03/02/2021
15:26:00

Inabilitação de proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor
lance de R$ 44,7100. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 9.1 do Edital.

Item cancelado no
julgamento

03/02/2021
15:36:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item de acordo com o valor estimado ou
menor valor.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 67 - APARELHO TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.440.172/0001-25 JEF CORREIA

SERVICOS DE
SEGURANCA DIGITAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 37 R$ 200,0000 R$ 7.400,0000 25/11/2020
23:46:29

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: Tc intelbras 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO: DIGITAL (NÃO IP); COMPATÍVEL COM CENTRAL PABX ERICSSON
CONSONO MD-110; COM DISPLAY FIXO 2 X 20 CARACTERES; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; VIVA-VOZ; E TECLAS DE FUNÇÕES 
Porte da empresa: ME/EPP

10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA Sim Sim Nenhuma 37 R$ 2.100,0000 R$ 77.700,0000 25/11/2020
17:25:52

Marca: AASTRA/MITEL 
Fabricante: AASTRA/MITEL 
Modelo / Versão: DIALOG 4000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO: DIGITAL (NÃO IP); COMPATÍVEL COM CENTRAL PABX ERICSSON
CONSONO MD-110; COM DISPLAY FIXO 2 X 20 CARACTERES; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; VIVA-VOZ; E TECLAS DE FUNÇÕES
PROGRAMÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.138.913/0001-92 FORTT DO BRASIL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 37 R$ 3.000,0000 R$ 111.000,0000 25/11/2020
15:06:46

Marca: Mitel 
Fabricante: Mitel 
Modelo / Versão: MiVoice 4223 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO: DIGITAL (NÃO IP); COMPATÍVEL COM CENTRAL PABX ERICSSON
CONSONO MD-110; COM DISPLAY FIXO 2 X 20 CARACTERES; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; VIVA-VOZ; E TECLAS DE FUNÇÕES
PROGRAMÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 37 R$ 10.000,0000 R$ 370.000,0000 23/11/2020
17:27:25

Marca: mitel 
Fabricante: mitel 
Modelo / Versão: mitel 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFÔNICO: DIGITAL (NÃO IP); COMPATÍVEL COM CENTRAL PABX ERICSSON
CONSONO MD-110 (Apêndice C); COM DISPLAY FIXO 2 X 20 CARACTERES; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; VIVA-VOZ; E TECLAS DE
FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 3.000,0000 05.138.913/0001-92 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.100,0000 10.312.101/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 200,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

R$ 2.950,0000 05.138.913/0001-92 26/11/2020 15:20:18:513
R$ 2.900,0000 05.138.913/0001-92 26/11/2020 15:21:55:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:10:58 Item Aberto.
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Encerrado 26/11/2020
15:23:55

Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:55:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
16:07:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL
LTDA, CNPJ/CPF: 07.440.172/0001-25.

Recusa 08/01/2021
10:26:13

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Desclassificada com análise do Setor Técnico de
Tecnologia da Informação, de acordo com o item 8.3 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

08/01/2021
10:26:26 Convocado para envio de anexo o fornecedor RA TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 10.312.101/0001-51.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/01/2021
11:17:07 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RA TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 10.312.101/0001-51.

Aceite 22/01/2021
14:09:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RA TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 10.312.101/0001-51, pelo melhor lance
de R$ 2.100,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:35:27

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RA TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 10.312.101/0001-51, pelo melhor
lance de R$ 2.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 68 - ABRAÇADEIRA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 69 - ABRAÇADEIRA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 70 - ABRAÇADEIRA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 71 - ALICATE PARA CLIMPAR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 72 - ALICATE UNIVERSAL
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Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 73 - ALICATE BICO MEIA CANA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 74 - ALICATE DE CORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 75 - CABO TELEFÔNICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 76 - CONECTOR TELEFÔNICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 77 - CONECTOR TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 500 R$ 20,0000 R$ 10.000,0000 25/11/2020
23:55:09

Marca: ativas 
Fabricante: ativas 
Modelo / Versão: JR11 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR RJ11, 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:12:08 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
15:51:26 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:51:26 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:50:36

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:50:54 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 78 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO Sim Sim 1.000 R$ 2,0000 R$ 2.000,0000 26/11/2020
08:46:58

Marca: SECCON 
Fabricante: SECCON 
Modelo / Versão: SECCON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR REDE TIPO MACHO 8 VIAS X 8 CONTATOS E MODELO RJ45 
Porte da empresa: ME/EPP

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 20,0000 R$ 20.000,0000 25/11/2020
23:55:09

Marca: ativas 
Fabricante: ativas 
Modelo / Versão: RJ45 CAT6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:12:48 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
15:51:32 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:51:32 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:51:20

Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor
lance de R$ 2,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
09:51:31

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:51:51 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 79 - CABO TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 20,0000 R$ 40.000,0000 25/11/2020
23:55:09

Marca: CONNECT 
Fabricante: CONNECT 
Modelo / Versão: CABO TELEFONI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO TELEFÔNICO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR
PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO PARA USO APARELHOS TELEFÔNICOS PADRÃO. LIGAÇÃO, DIÂMETRO CONDUTOR 0,5 X 0,2
MM, QUANTIDADE PARES 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E CHATO, COR BRANCA 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Anexo COTAÇÃO 3 - MARINHA DO BRASIL (0189887)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 395



08/09/2021 11:28 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=751212&&uasg=751212&numprp=0252019&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_num… 65/116

Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:13:41 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
15:51:38 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:51:38 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:52:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:52:41 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 80 - CABO TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Sim Sim 100 R$ 20,0000 R$ 2.000,0000 25/11/2020
23:55:09

Marca: CONNECT 
Fabricante: CONNECT 
Modelo / Versão: RJ9 4 VIAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO TELEFÔNICO CORDÃO TELEFÔNICO: TIPO ESPIRAL; COMPRIMENTO 2 METROS;
COR PRETO; E COM CONECTORES RJ9, 4 VIAS X 4 CONTATOS NAS EXTREMIDADES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 07.440.172/0001-25 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:14:14 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
15:51:51 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:51:51 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:52:58

Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:53:18 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 81 - DESENGRIMPANTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 82 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 83 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 84 - JOGO CHAVES FENDA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 85 - JOGO CHAVE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 86 - JOGO CHAVE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 87 - CAIXA ACÚSTICA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 88 - REPARO ACESSÓRIOS SOM

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 89 - EQUIPAMENTO REPRODUTOR / PROCESSADOR DE SOM

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações
Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 90 - CONTATOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 91 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 92 - SOLUÇÃO LIMPEZA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 93 - MICROFONE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS
DE MEDICAO LTDA

Sim Sim 2 R$ 220,0000 R$ 440,0000 25/11/2020
20:42:32

Marca: LESON 
Fabricante: LESON 
Modelo / Versão: SM 58 P4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE COM FIO: Microfone Com Fio De Mão SM-58 P4 - Leson DESCRIÇÃO O SM-58
é um microfone profissional e largamente utilizado pelo mercado, destinado tanto para locuções como para o canto. A linha SM58 conta
com diversos modelos, cada um deles com uma característica especial. O Modelo SM58 P4 da Leson tem a partucularidade de oferecer a
resposta metálica, ou seja, tende a deixar a voz com médio-agudos pouco mais pronunciados, tonando-os mais perceptíveis e também
mais destacados. Devido às suas características, o Microfone SM58 P4 da Leson acaba sendo mais indicado para locução, porém não
deixa de ser amplamente utilizado para canto. CARACTERÍSTICAS Modelo: SM58 P4 Acessórios: - Cabo de 5 Metros, Cabo Com Conector
P10 de 6,3mm e XLR 3 pinos (tipo Cannon); - Suporte para pedestal. Cabo: Cabo de 5 metros Chave ON/OFF: Sim Cor: Prata
Dimensões: 0.110 x 0.070 x 0.230 M Impedância: Baixa 250 Ohms, Alta 5K Ohms Marca: LESON Resposta Frequência: 50Hz a 15KHz
Sensibilidade: Sensibilidade a 1KHz - Baixa: -56 dB; - Alta: -46 dB (0 dB = 1 V / Pa). Tipo: Diagrama Polar Unidirecional Cardióide
Informação adicional: - Corpo metálico com pintura eletrostática; - Globo em aço com pintura eletrostática; - Cabo coaxial blindado e
balanceado, com cinco metros; - Cápsula dinâmica com imã de neodímio; - Filtro pop montado internamente no globo; - Chave ON-OFF
no corpo; - Conector XLR 3 pinos; - Seleção interna de impedância; - Peso 240g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 446,0000 R$ 892,0000 25/11/2020
16:49:05

Marca: Lexsen 
Fabricante: Lexsen 
Modelo / Versão: Lexsen - Lm-58s 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações • Marca Lexsen; • Modelo LM-58; • Microfone profissional com fio e
dinâmico; • Padrão polar unidirecional cardioide; • Resposta de frequência 50 Hz a 15 kHz; • Filtro anti-puff’; • Globo sólido com
proteção em aço; • Acompanha cabo de 3m; • Caixa para transporte; • Sensibilidade 94db; • Aplicação vocal; • Impedância 600 Ohms;
• 1 Cabo; • 1 Estojo; • 1 Cachimbo; • Peso: 250g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 446,0000 36.064.568/0001-13 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 220,0000 01.682.745/0001-40 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:20:22 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
15:51:59 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:51:59 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:56:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:13:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Aceite 16/12/2020
14:45:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 220,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:36:02

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO
LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 220,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 94 - MESA ÁUDIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE

INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Sim Sim 1 R$ 1.150,0000 R$ 1.150,0000 25/11/2020

20:28:33
Marca: LEXSEN 
Fabricante: LEXSEN 
Modelo / Versão: LMX 8USB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE SOM PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO DO PRODUTO O mixer de áudio LMX8 da
Lexsen é uma mesa de som compacta e poderosa com 8 canais, que permite a conexão de todos os seus dispositivos para montagem de
um sistema completo de mixagem, e faz parte da LMX Series, uma linha de mixers especialmente desenvolvida para atender a sua
necessidade. Com ele, você tem 6 entradas XLR para conexão de microfones dinâmicos ou condensadores com Phantom Power 48V e 6
entradas P10 para conectar seus instrumentos, e no canal 7/8 temos uma entrada de canal estéreo. Além dessas entradas, o mixer
possui entrada MP3 e conexão Bluetooth, para receber e transmitir áudio do seu celular ou computador diretamente para a sua caixa de
som. Em cada canal o LM8 tem ajuste de Gain, High, Mid, Low, Aux, Eff e Pan, além disso, possui Mute, LED de pico e fader individual de
volume por canal. A mesa tem saída L/R para caixa de som, saída para fone, aux send e return. O controle dos 16 efeitos DSP é feito
através de seletor de efeitos, equalizador gráfico e fader de volume específico. O LMX8 conta com um display LCD onde você pode
acompanhar todas as configurações feitas e os efeitos aplicados. A alimentação da mesa pode ser feita tanto através da conexão com o
computador, Power Bank, ou ainda através de plug para tomada. Especificações técnicas: - Código: 009696 - 8 canais - Canais de
entrada: 6x XLR, 6x P10 (estéreo), 1x P10 L/R (estéreo) - Canais de saída: L/R Estéreo (saída principal), P2 (saída de fones), Aux Send,
Return - Entrada MP3 - Interface USB 2.0 - Display LCD - Phantom Power 48V - Conexão Bluetooth - EQ Gráfico de Efeitos (16 DSP) -
Fader de volume de efeitos - Fader individual por canal - Ajuste de Gain, High, Mid, Low, Aux, Eff e Pan individual - Sensibilidade do
canal de entrada: -60dB (mic), -40dB (entrada canal estéreo), -20dB (EFX send), -30dB (EFF return) - Saída: 4V Max. - Relação Sinal-
Ruído: -80dB - Equalizador paramétrico: +15dB/10KHz (Hi), +15dB/250Hz~6KHz (MID), +15dB/60KHz (Low). - Bivolt Automático 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.150,0000 01.682.745/0001-40 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:25:40 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
15:52:06 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:52:06 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:57:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:00:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Aceite 16/12/2020
14:45:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:36:22

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO
LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 95 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE

INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Sim Sim 10 R$ 1.700,0000 R$ 17.000,0000 25/11/2020

20:37:20
Marca: MARK AUDIO 
Fabricante: MARK AUDIO 
Modelo / Versão: MK 3600 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMPLIFICADOR DE AUDIO: MK3600 Amplificador de Potência Classe AB 2 Canais de
300W@4&#8486; 2 Canais de 225W@8&#8486; O amplificador MK3600 foi projetado para fornecer uma ótima performance sônica e
grande confiabilidade a longo prazo, mesmo em situações de grande esforço como operação em elevada temperatura ambiente. Possui
estágio de amplificação em classe AB com imunidade a variações da rede elétrica, não alterando seu “timbre” mesmo em casos de
grandes quedas do valor nominal da rede elétrica. A ventilação forçada utilizando dois microventiladores possibilita a operação deste
amplificador sem problemas de superaquecimento, salvo em casos onde as entradas e saídas de ar forem obstruídas. O bom
dimensionamento da fonte de alimentação garante que a potência máxima especificada seja entregue à carga mesmo com os dois
canais operando. A saída de potência com bornes garante bom contato com os condutores que interligam os alto-falantes com o
amplificador, dessa forma, não há perda de potência e damping em função de mau contatos. Possui proteção contra excesso de
temperatura e proteção contra curto-circuito. Estas duas proteções garantem que não ocorram problemas maiores quando o
amplificador estiver com um aquecimento muito elevado e também quando ocorrer curto-circuito na saída, ou seja, nestas situações as
proteções atuam e protegem o amplificador e os transdutores que estão conectados no amplificador. Pode ser utilizado em grupos
musicais, igrejas, casas noturnas, bares, salas de ensaio, etc. Tudo isso faz do amplificador MK3600 uma opção para montagem de
sistemas com baixo custo e ótima qualidade. Estágio de amplificação em classe AB; Montagem em padrão internacional 19” (482,6mm);
Construção mecânica em chapa de aço com 3U; Acabamento do chassis em pintura epóxi eletrostática de alta resistência a impactos e
intempéries; Alto fator de amortecimento (damping), otimizando o controle de deslocamento dos alto-falantes em baixas freqüências;
Fonte de alimentação dimensionada para um melhor aproveitamento de energia; Leds indicadores dos estados de Active, Sinal, 0dB e
Clipe. Estes leds permitem que o usuário possa monitorar o estado de operação do amplificador; Proteção contra excesso de
temperatura com relé mecânico; Proteção contra curto-circuito na saída do amplificador; Ventilação forçada com microventiladores de
alto rendimento; Entrada de sinal com dois jacks 1/4” TS por canal; Saída de potência com dois bornes (vermelho e preto) por canal;
Cabo de energia com três pinos, sendo o terceiro pino o aterramento; Chave seletora de voltagem e fusível de proteção. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.700,0000 01.682.745/0001-40 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:27:23 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
15:52:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:52:13 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:57:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:00:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Aceite 16/12/2020
14:46:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.700,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:36:37

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO
LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 96 - MICROFONE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE

INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Sim Sim 2 R$ 1.380,0000 R$ 2.760,0000 25/11/2020

20:40:43
Marca: STANER 
Fabricante: STANER 
Modelo / Versão: SRW 48 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DE MÃO SEM FIO PROFISSIONAL: SRW-48S Single System - Handheld Digital
48 Canais PLL/UHF Wireless Receiver Especificações Técnicas Especificações dos receptores: Faixa de operação de RF: UHF (673 a
698MHz) Relação S/R: >85dB Rejeição de canal adjacente: >70dB Rejeição de imagem e espúrios: >70dB Sensibilidade do receptor:
-105dBm Número de canais selecionáveis: 48 Nível de saída de áudio (XLR): -17dB (110mV) - balanceado Resposta de freqüência de
áudio: 100Hz e 18kHz (±3dB) Dimensões: 220x52x205mm Alimentação: 13 a 15Vdc / 1000mA (acompanha conversor AC/DC)
Especificações dos transmissores (HT-48 / BT-48): Tipo de modulação: FM Nível de saída de RF: 10dBm (nominal) Máximo desvio de
modulação: ±70kHz Dimensões: HT-48 (hand held): 253mm x Ø52mm BT-48 (body pack): 100x65x30mm Alimentação: Duas pilhas
alcalinas tipo AA 1,5V Consumo: <100mAh 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.380,0000 01.682.745/0001-40 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:28:49 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
15:52:21 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
15:52:21 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
14:58:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:01:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40.

Aceite 16/12/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,
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14:46:22 CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.380,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:37:01

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO
LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.380,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 97 - ESTANTE RACK

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 98 - ALICATE DE PRESSÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 99 - SUGADOR SOLDA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 100 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 101 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim Nenhuma 31 R$ 13.363,8000 R$ 414.277,8000 25/11/2020
15:11:45

Marca: D-LINK 
Fabricante: D-LINK 
Modelo / Versão: DGS-3130-30PS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 2 UPLINKS FIXOS DE 10 GIGABIT ETHERNET SFP +; POE + SUPORTE COM
UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE 370W; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, , INTERFACE
DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU USB;
EMPILHAMENTO; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E
ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA
(DNS) E UM SFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X, ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE
UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. VALOR
UNITARIO:13.363,80 MARCA/FABRICANTE:DLINK MODELO:DGS-3130-30PS GARANTIA:12(doze) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.260.724/0001-06 BONANZA Sim Sim Nenhuma 31 R$ 13.363,8000 R$ 414.277,8000 25/11/2020
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COMERCIO
DIGITAL EIRELI

16:26:25

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: WS-C2960X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS 100/1000MBPS POE+
COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING
MÍNIMA DE 128 GBPS GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E GERENCIADOR DE SNMP
MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE FLASH O EQUIPAMENTO DEVE
SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E
LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL
0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR COM: SWITCH, CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE . GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 31 R$ 30.000,0000 R$ 930.000,0000 25/11/2020
17:01:08

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PD-L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS 100/1000MBPS POE+
COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING
MÍNIMA DE 128 GBPS GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E GERENCIADOR DE SNMP
MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE FLASH O EQUIPAMENTO DEVE
SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E
LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL
0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR COM: SWITCH, CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE . GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 31 R$ 50.000,0000 R$ 1.550.000,0000 25/11/2020
19:37:08

Marca: Cisco 
Fabricante: Cisco 
Modelo / Versão: CISCO WS-C2960X-24PD-L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 2 UPLINKS FIXOS DE 10 GIGABIT ETHERNET SFP +; POE + SUPORTE COM
UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE 370W; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, ACESSO POR
VIA AÉREA VIA BLUETOOTH, INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO
POR CONSOLE RJ-45 OU USB; EMPILHAMENTO COM FLEXSTACK-PLUS E FLEXSTACK-EXTENDED; RECURSOS DA CAMADA 3 COM
ACESSO ROTEADO (OPEN SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP);
VISIBILIDADE COM O SISTEMA DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS-AS) E UM NETFLOW COMPLETO
(FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X, ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO
DE PONTE (BPDU); RESILIÊNCIA COM FONTES DE ALIMENTAÇÃO SUBSTITUÍVEIS EM CAMPO DUPLAS OPCIONAIS. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. MODELO PARA REFERÊNCIA: WS-C2960X-24PD-L 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 31 R$ 200.000,0000 R$ 6.200.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: Cisco WS-C2960X-24PD 
Fabricante: Cisco WS-C2960X-24PD-L 
Modelo / Versão: Cisco WS-C2960X-24PD-L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cisco WS-C2960X-24PD-L SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS
100/1000MBPS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE
ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 128 GBPS GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E
GERENCIADOR DE SNMP MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE
FLASH O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO
DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO
HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR
COM: SWITCH, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE
. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 50.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 30.000,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 13.363,8000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 13.363,8000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 13.100,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:37:19:917
R$ 13.000,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:45:41:703
R$ 12.800,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:45:47:547
R$ 12.700,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:46:03:827
R$ 12.500,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:46:13:903
R$ 12.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 15:46:24:720
R$ 12.200,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:46:33:993
R$ 12.100,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:46:50:733
R$ 11.900,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:47:00:807
R$ 11.800,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:47:16:957
R$ 11.600,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:47:22:043
R$ 11.500,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:47:38:050
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R$ 11.300,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:47:47:557
R$ 11.400,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 15:48:01:290
R$ 11.200,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:48:17:707
R$ 11.000,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:48:27:777
R$ 10.900,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:48:43:937
R$ 10.700,0000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 15:48:49:050
R$ 10.600,0000 31.260.724/0001-06 26/11/2020 15:49:27:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:37:07 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
15:51:27 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:58:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-
06.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:12:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

16/12/2020
14:40:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-
06.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/12/2020
16:22:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Recusa 05/01/2021
10:41:47

Recusa da proposta. Fornecedor: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, pelo
melhor lance de R$ 10.600,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 9.5 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
10:41:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
11:48:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Recusa 08/01/2021
10:32:13

Recusa da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 10.700,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica
examinadora, Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

08/01/2021
10:34:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/01/2021
11:10:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Aceite 22/01/2021
14:04:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:37:17

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 102 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 9.032,0800 R$ 180.641,6000 25/11/2020
15:11:45

Marca: D-LINK 
Fabricante: D-LINK 
Modelo / Versão: DGS-3130-30PS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 4 UPLINKS FIXOS DE 1 GIGABIT ETHERNET SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE (SFP); POE + SUPORTE COM UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE ATÉ 370W;; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A
INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, , INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E
ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU USB; EMPILHAMENTO; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN SHORTEST PATH
FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA DE NOMES DE
DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS) E UM SFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X, ANALISADOR DE
PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM
ATENDIMENTO ON-SITE VALOR UNITARIO: 9.032,08 MARCA/FABRICANTE:DLINK MODELO:DGS-3130-30PS GARANTIA:12(doze) meses.
Porte da empresa: ME/EPP

* 31.260.724/0001-06 BONANZA
COMERCIO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 9.032,0800 R$ 180.641,6000 25/11/2020
16:26:25
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Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: WS-2960X-24PS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS 100/1000MBPS SENDO
NO MÍNIMO 24 PORTAS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE
ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64
MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE
PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH HOMOLOGADO PELA
ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA
SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 10.857,3800 R$ 217.147,6000 18/11/2020
15:40:21

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: J9984A-1820-4GB-POE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS 100/1000MBPS SENDO
NO MÍNIMO 24 PORTAS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE
ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64
MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE
PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH HOMOLOGADO PELA
ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 20 R$ 17.000,0000 R$ 340.000,0000 25/11/2020
19:37:08

Marca: Cisco 
Fabricante: Cisco 
Modelo / Versão: CISCO WS-C2960X-24PS-BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 4 UPLINKS FIXOS DE 1 GIGABIT ETHERNET SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE (SFP); POE + SUPORTE COM UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE ATÉ 370W; BASE DO CISCO IOS LAN OU LAN LITE1 E CISCO
IOS IP; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, ACESSO POR VIA AÉREA VIA BLUETOOTH,
INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU
USB; EMPILHAMENTO COM FLEXSTACK-PLUS E FLEXSTACK-EXTENDED; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN
SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA
DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS-AS) E UM NETFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X,
ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU). GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. MODELO PARA REFERÊNCIA: WS-C2960X-24PS-BR 
Porte da empresa: ME/EPP

* 03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 20 R$ 20.000,0000 R$ 400.000,0000 25/11/2020
17:01:08

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PS-BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS 100/1000MBPS SENDO
NO MÍNIMO 24 PORTAS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE
ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64
MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE
PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH HOMOLOGADO PELA
ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 200.000,0000 R$ 4.000.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: WS-C2960X-24PS-BR 
Fabricante: WS-C2960X-24PS-BR 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PS-BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WS-C2960X-24PS-BR SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS
100/1000MBPS SENDO NO MÍNIMO 24 PORTAS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP
FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E
PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64 MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS,
COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O
SWITCH HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 17.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 9.032,0800 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 8.932,0800 19.434.659/0001-84 26/11/2020 15:55:34:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
15:47:00 Desclassificação da proposta de R$ 9.032,0800. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta
desclassif. pelo

26/11/2020
15:49:06

Desclassificação da proposta de R$ 10.857,3800. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.
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pregoeiro
Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
15:51:04 Desclassificação da proposta de R$ 20.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
15:51:11 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
16:03:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
16:03:13 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
14:59:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:07:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Aceite 16/12/2020
10:39:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 8.932,0800.

Recusa 16/12/2020
14:22:27

Recusa da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 8.932,0800. Motivo: Recusar aceitação, para verificação junto ao
Setor requisitante.

Recusa 08/01/2021
10:47:31

Recusa da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 9.032,0800. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

08/01/2021
10:48:12 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item.

Registro Intenção
de Recurso

12/01/2021
17:54:03

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 19434659000184. Motivo: O modelo ofertado atende as especificações técnicas e gostaríamos de
apresentar proposta formal para o item.

Intenção de
Recurso Aceita

04/02/2021
14:19:02

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19434659000184. Motivo: Intenção de recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.434.659/0001-84 12/01/2021 17:54 04/02/2021 14:19 Aceito
Motivo Intenção:O modelo ofertado atende as especificações técnicas e gostaríamos de apresentar proposta formal para o
item.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceito.

 
Item: 103 - CARTÃO REDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA

SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 19 R$ 1.243,3300 R$ 23.623,2700 18/11/2020
15:40:21

Marca: 10 GTEK 
Fabricante: 10 GTEK 
Modelo / Versão: 10GBASE-SR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO MINI GBIC 10G: COM INTERFACE LC DUPLEX 10GBASE-SR, TOTALMENTE
COMPATÍVEL COM SWITCH E ROTEADOR DA MARCA CISCO SYSTEM. PARTNUMBER CISCO PARA FINS DE REFERÊNCIA: SFP-10G-SR= -
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

31.260.724/0001-06 BONANZA
COMERCIO
DIGITAL EIRELI

Sim Sim Nenhuma 19 R$ 4.169,9800 R$ 79.229,6200 25/11/2020
16:26:25

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: SFP-10G-SR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-SX,
APLICAÇÃOREDE, TIPO PROTOCOLO VIA LC CONECTOR 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 19 R$ 4.169,9800 R$ 79.229,6200 25/11/2020
18:39:51

Marca: 10GTEK 
Fabricante: 10GTEK SFP-10G-SR 
Modelo / Versão: 10GTEK SFP-10G-SR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-SX,
APLICAÇÃOREDE, TIPO PROTOCOLO VIA LC CONECTOR 
Porte da empresa: ME/EPP

03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 19 R$ 10.000,0000 R$ 190.000,0000 25/11/2020
17:01:08

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: SFP-10G-SR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-SX,
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APLICAÇÃOREDE, TIPO PROTOCOLO VIA LC CONECTOR 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 19 R$ 200.000,0000 R$ 3.800.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: SFP-10G-SR= 
Fabricante: SFP-10G-SR= 
Modelo / Versão: SFP-10G-SR= 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SFP-10G-SR= CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000
BASE-SX, APLICAÇÃOREDE, TIPO PROTOCOLO VIA LC CONECTOR 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 10.000,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 4.169,9800 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 4.169,9800 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.243,3300 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.143,3300 31.768.037/0001-98 26/11/2020 15:59:43:333
R$ 1.043,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 16:00:28:450
R$ 943,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 16:00:33:740
R$ 843,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 16:00:42:187
R$ 743,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 16:00:42:480
R$ 643,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 16:00:46:910
R$ 543,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 16:00:47:080
R$ 443,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 16:00:50:807
R$ 343,0000 31.768.037/0001-98 26/11/2020 16:00:58:903

R$ 1.243,3200 31.260.724/0001-06 26/11/2020 16:08:10:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
15:59:36 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
16:10:10 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:00:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
16:17:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Recusa 08/01/2021
10:37:36

Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 343,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

08/01/2021
10:38:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/01/2021
11:11:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Aceite 27/01/2021
14:03:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 443,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:37:35

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 443,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 104 - MODEM ROTEADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 105 - MÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.260.724/0001-06 BONANZA COMERCIO

DIGITAL EIRELI
Sim Sim Nenhuma 1 R$ 13.996,3400 R$ 13.996,3400 25/11/2020

16:26:25
Marca: DVP 
Fabricante: DVP 
Modelo / Versão: DVP-740 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓTICA: FIBRAS APLICÁVEIS: SM, MM, DS, NZ-DS (G655),
EDF, FIBRAS DE BAIXA ATENUAÇÃO POR CURVATURAS (G657), CABOS DROP. FIBRA COMPRIMENTO CLIVADA: 8-22MM. A MÉDIA DE
PERDA DE EMENDA: 0.02DB (SM), 0.01DB (MM), 0.04DB (DS), 0.04DB (NZDS). PERDA DE RETORNO: =60DB. TESTE DE TENSÃO: 2,0
N (200GF). COMPRIMENTO DA MANGA DE PROTEÇÃO: 20MM, 40MM 60 MILÍMETROS. PROGRAMA DE FUSÃO: 5 GRUPOS DE
PROGRAMAS PREDEFINIDOS (MODIFICÁVEIS), 75 GRUPOS DE AJUSTES MANUAIS. IDIOMA EM PORTUGUÊS. MODELO DE REFERÊNCIA:
DVP-740. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13.996,3400 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:01:11 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

26/11/2020
16:24:08 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
16:24:08 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:01:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

27/11/2020
15:12:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

16/12/2020
14:40:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

16/12/2020
16:23:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Recusa 05/01/2021
10:56:29

Recusa da proposta. Fornecedor: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06,
pelo melhor lance de R$ 13.996,3400. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 9.5 do Edital.

Item cancelado no
julgamento

05/01/2021
10:56:58 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 106 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES

EIRELI
Sim Sim 18 R$ 5.000,0000 R$ 90.000,0000 26/11/2020

08:13:40
Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
Modelo / Versão: RACK DE PISO 19" 44Ux770MM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK PISO 19" 44U (2074MM) PROFUNDIDADE 775MM - ESTRUTURA DE MONOBLOCO
PARA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIO PADRÃO 19. FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS. PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO,
PLANO DE FIXAÇÃO MÓVEL E REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE. COR PRETO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:01:49 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
16:24:15 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
16:24:15 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:53:39

Recusa da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:53:58 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 107 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 32 R$ 305,2100 R$ 9.766,7200 19/11/2020

14:30:04
Marca: Ampi 
Fabricante: Ampi 
Modelo / Versão: Mini rack 6x470mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-RACK DE PAREDE: 19 6U, PROFUNDIDADE 430 MM, PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO,
PINTURA EPÓXI PÓ PRETO, SAÍDA DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA CHAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 32 R$ 900,0000 R$ 28.800,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
Modelo / Versão: MINI RACK DE PAREDE 19" 06Ux470MM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-RACK DE PAREDE: 19 6U, PROFUNDIDADE MÍNIMA 430 MM, PORTA FRONTAL DE
ACRÍLICO, PINTURA EPÓXI PÓ PRETO, SAÍDA DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA CHAVE. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 900,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 305,2100 12.991.409/0001-04 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:02:35 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
16:24:26 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
16:24:26 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:01:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
12.991.409/0001-04.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:12:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
12.991.409/0001-04.

Aceite 16/12/2020
14:47:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-
04, pelo melhor lance de R$ 305,2100.

Habilitado 03/02/2021
15:40:26

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
12.991.409/0001-04, pelo melhor lance de R$ 305,2100.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 108 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES

EIRELI
Sim Sim 38 R$ 1.200,0000 R$ 45.600,0000 26/11/2020

08:13:40
Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
Modelo / Versão: MINI RACK DE PAREDE 19" 12Ux670MM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-RACK DE PAREDE: 19 12U, PROFUNDIDADE 700 MM, PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO,
PINTURA EPÓXI PÓ PRETO, SAÍDA DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA CHAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.200,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:03:03 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

26/11/2020
16:24:32 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
16:24:32 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:54:20

Recusa da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 1.200,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.
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Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
09:54:45

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 109 - FERRAMENTA DE INSERÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.099.588/0001-07 SOLARIS

TELEINFORMATICA LTDA
Sim Sim Nenhuma 80 R$ 250,0000 R$ 20.000,0000 26/11/2020

08:52:20
Marca: MAXITELECOM 
Fabricante: MAXITELECOM 
Modelo / Versão: MTP-1124 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH PANEL 24PORTAS CATEGORIA 6 
Porte da empresa: ME/EPP

* 27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 251,0000 R$ 20.080,0000 25/11/2020
13:09:09

Marca: CABLIX 
Fabricante: CABLIX 
Modelo / Versão: SOHOLAN CAT6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS,
APLICAÇÃO INSERÇÃO CABO UTP EM TOMADAS RJ-45/ PATCH-PANEL, COMPONENTES LÂMINA REMOVÍVEL E ALOJAMENTO GUARDAR
LÂMINAS, MATERIAL CABO PVC RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELEÇÃO ALTO/BAIXO IMPACTO 
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM
REDES EIRELI

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 500,0000 R$ 40.000,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: CABLIX 
Fabricante: CABLIX 
Modelo / Versão: PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FÊMEA
NA PARTE FRONTAL E IDC NA PARTE TRASE I, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO ANSI/TIA 569-C, ANSI/TIA-606,
ANSI/TIA 568.2-D, E I, ALTURA 1U GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.636.077/0001-22 PELSTER TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 1.000,0000 R$ 80.000,0000 24/11/2020
14:51:43

Marca: WTOTEM 
Fabricante: TOTEN 
Modelo / Versão: CAT6 24P 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH PANEL: 24 PORTAS CAT6 19” - VELOCIDADE DAS PORTAS 10/100/1000MBPS
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 21.636.077/0001-22 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 500,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 250,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 245,0000 21.636.077/0001-22 26/11/2020 16:14:57:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
16:08:00 Desclassificação da proposta de R$ 251,0000. desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
16:09:20 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 26/11/2020
16:24:39 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/11/2020
16:24:39 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:02:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor PELSTER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
21.636.077/0001-22.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:19:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PELSTER TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 21.636.077/0001-22.

Aceite 16/12/2020
14:49:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PELSTER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
21.636.077/0001-22, pelo melhor lance de R$ 245,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:41:30

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PELSTER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
21.636.077/0001-22, pelo melhor lance de R$ 245,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 110 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

11.099.588/0001-07 SOLARIS Sim Sim Nenhuma 1.270 R$ 23,0000 R$ 29.210,0000 26/11/2020
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TELEINFORMATICA LTDA 08:52:55
Marca: MAXITELECOM 
Fabricante: MAXITELECOM 
Modelo / Versão: MTC-7160 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA
ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR
AZUL, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 2,5 M,
CONECTOR RJ-45 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 1.270 R$ 30,0000 R$ 38.100,0000 26/11/2020
08:48:41

Marca: SECCON CY 
Fabricante: SECCON CY-PC2.5M-6-26-BL 
Modelo / Versão: SECCON CY-PC2.5M-6-26-BL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD UTP CAT6 26AWG PADRÃO 568B 2.5M AZUL Detalhes Cabo 26 AWG
montado com conectores RJ45 Tamanho do cabo: 2,5mt Padrão 568B Possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo
dimensional do plug RJ-45 para evitar a desconexão acidental da estação de trabalho. Compatibilidade: com Computadores, notebooks,
switches, roteadores, emenda RJ45 e equipamentos com entrada RJ45 Mais informações Mais informações Peso(Kg) 0.0650 Marca
SECCON Filial PR Part Number CY-PC2.5M-6-26-BL Múltiplo 1 Largura 15 Cm Altura 13 Cm Profundidade 3 Cm Código De Barras(Ean)
7898535503720 Origem 2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO Garantia 365 Dias 
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM
REDES EIRELI

Sim Sim Nenhuma 1.270 R$ 50,0000 R$ 63.500,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: COMMSCOPE 
Fabricante: COMMSCOPE 
Modelo / Versão: PATCH CORD AZUL 2,44 MTS COM CAPA CAT.6 ***SLIM ** 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD UTP CAT6: 2,5M NA COR AZUL - CARACTERÍSTICAS TIA/EIA 568 B.2-1 PARA
CAT. 6, COM CONECTORES RJ 45 NAS PONTAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 30,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 23,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 22,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 16:13:39:143
R$ 21,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 16:21:01:380
R$ 20,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 16:22:56:697
R$ 19,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 16:23:04:723
R$ 11,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 16:24:28:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:12:18 Item Aberto.

Encerrado 26/11/2020
16:26:28 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:03:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:35:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO,
CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.

Aceite 16/12/2020
13:58:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R$ 11,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:41:44

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R$ 11,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 111 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB + TP 300 R$ 480,0000 R$ 144.000,0000 25/11/2020
19:37:34

Marca: Ragtech 
Fabricante: RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Modelo / Versão: Ragtech NOBREAK NEW SAVE 600VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 600VA COR: PRETO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V; TENSÃO DE SAÍDA: 115 V;
POTÊNCIA: 600 VA / 300 W, MÍNIMO 4 TOMADAS (PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (PLUGUE NBR 14136 10A/250V -
PINO DE 4MM DE DIÂMETRO)) ; FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO 0,5; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA. ESTABILIZADOR: 3 ESTÁGIOS
FILTRO DE LINHA EFICIÊNCIA: 90% (PAR A OPERAÇÃO REDE) E 80% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 V
7A. DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO
CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 300 R$ 1.000,0000 R$ 300.000,0000 23/11/2020
17:28:46
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Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo / Versão: tsshara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 600VA COR: PRETO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V; TENSÃO DE SAÍDA: 115 V;
POTÊNCIA: 600 VA / 300 W, MÍNIMO 4 TOMADAS (PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (PLUGUE NBR 14136 10A/250V -
PINO DE 4MM DE DIÂMETRO)) ; FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO 0,5; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA. ESTABILIZADOR: 3 ESTÁGIOS
FILTRO DE LINHA EFICIÊNCIA: 90% (PAR A OPERAÇÃO REDE) E 80% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 V
7A. DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO
CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

Sim Sim PPB + TP 300 R$ 1.000,0000 R$ 300.000,0000 25/11/2020
17:34:22

Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo / Versão: SAVE HOME 600VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SAVE HOME 600VA COD 4125 (Demais especificação no folder em anexo) 
Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS
INFO ELETRO

Sim Sim Nenhuma 300 R$ 1.000,0000 R$ 300.000,0000 26/11/2020
08:48:41

Marca: RAGTECH 4160 
Fabricante: RAGTECH 4160 
Modelo / Versão: RAGTECH 4160 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 600VA - EASY PRO TRIVOLT COM INDICADOR VISUAL 115-127-220V 115V
4160 Indicador visual informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica Expansão de autonomia até 5horas com módulo
adicional (nos modelos Cbu 700VA) Software de Gerenciamento gratuito na internet (somente nos modelos CBu e USB) Troca fácil das
baterias pelo usuário True full range (trivolt – 80V a 266V)seleção automática Proteção eficiente contra subtensão, sobretensão,
sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura Detalhes técnicos Marca Ragtech Fabricante RGT Eletronica Eirelli Modelo 4160 Nome do
modelo NEP600USB TI Número da peça 4160 Tipo Do Produto Saúde e Beleza Número de unidades 1 Power source type Energia elétrica
Baterias inclusas Sim Funciona com baterias Sim Composição da pilha ou bateria Chumbo-ácido Tipo de material Plástico Includes
Rechargable Battery Sim Cor Preto Cor correspondente Preto Conexões Não se aplica Garantia do fabricante 1 ano Peso do produto 5.5
kg Número do modelo 4160 EAN 7897072041603 Dimensões do produto 37.5 x 13.8 x 16.8 cm; 5.5 Quilogramas Informações
adicionais Dimensões do pacote 39.2 x 19.6 x 15.4 centímetros Pilha(s) ou bateria(s): 1 Íon de lítio baterias ou pilhas necessárias
(inclusas). ASIN B0754DF5QG Disponível para compra desde 1 julho 2017 Ranking dos mais vendidos Nº 10,660 em Computadores e
Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 120 em No-Breaks para Computador 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.000,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 480,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 490,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 16:23:03:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/11/2020
16:21:32 Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Desclassificada por não está de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 26/11/2020
16:21:40 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
09:32:55 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
09:32:55 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
09:55:18

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 480,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do
Edital.

Recusa 17/12/2020
09:55:35

Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo
melhor lance de R$ 490,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
09:56:23

Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R$
1.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:06:34 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 112 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.460.823/0001-59 MS TECNOLOGIA

SERVICOS E
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAM

Sim Sim Nenhuma 57 R$ 4.252,2100 R$ 242.375,9700 18/11/2020
15:45:01

Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo / Versão: UPS SERVER UNIVERSAL 2200VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK PARA RACK 19´: POTÊNCIA 2.200 VA = 2.200 W, MONOVOLT COM ENTRADA E
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SAÍDA 115V~ (SUFIXO S115), 8 TOMADAS DE 20A NO PADRÃO BRASILEIRO; PAINEL DE SINALIZAÇÃO, ALARMES DE ADVERTÊNCIA.
SISTEMA HOTSWAP DE BATERIAS; PROTEÇÕES PARA A CARGA CONTRA PROBLEMAS DA REDE ELÉTRICA, - QUEDA DE REDE
(BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO/SUBTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA ENTRADA,
CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 57 R$ 10.000,0000 R$ 570.000,0000 23/11/2020
17:28:46

Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo / Versão: tsshara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK PARA RACK 19´: POTÊNCIA 2.200 VA = 2.200 W, MONOVOLT COM ENTRADA E
SAÍDA 115V~ (SUFIXO S115), 8 TOMADAS DE 20A NO PADRÃO BRASILEIRO; PAINEL DE SINALIZAÇÃO, ALARMES DE ADVERTÊNCIA.
SISTEMA HOTSWAP DE BATERIAS; PROTEÇÕES PARA A CARGA CONTRA PROBLEMAS DA REDE ELÉTRICA, - QUEDA DE REDE
(BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO/SUBTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA ENTRADA,
CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU. DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO
PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS
AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA
LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 4.252,2100 33.460.823/0001-59 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:23:26 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
09:33:04 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
09:33:04 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
10:07:07

Recusa da proposta. Fornecedor: MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, pelo melhor lance de R$ 4.252,2100. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
10:07:20

Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R$
10.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:08:04 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 113 - FERRAMENTA DE INSERÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 90,0000 R$ 450,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: SECCON 
Fabricante: SECCON 
Modelo / Versão: TELEPHONE PUNCHDOWN TOOL PARA 110 BLOCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO PUCHDOWN, INSERÇÃO DE FIOS EM BLOCO TIPO
110, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 90,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/11/2020
16:23:55 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
09:33:39 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
09:33:39 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
10:08:20

Recusa da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 90,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:08:43 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 114 - CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO
ELETRO

Sim Sim 3.600 R$ 1,0000 R$ 3.600,0000 26/11/2020
08:50:33

Marca: SECCON 
Fabricante: SECCON 
Modelo / Versão: SECCON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR DE REDE TIPO MACHO MODELO RJ45 CAT 6 
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 3.600 R$ 5,0000 R$ 18.000,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: CABLIX 
Fabricante: CABLIX 
Modelo / Versão: CONECTOR RJ45 8 VIAS 50 MIC SOLIDO CAT.6 MACHO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR REDE: TIPO MACHO; MODELO RJ45; CAT6. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1,0000 32.314.972/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
09:49:47 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:07:20 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:07:20 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:03:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:35:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO,
CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.

Aceite 16/12/2020
13:59:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R$ 1,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:41:56

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF:
32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R$ 1,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 115 - TESTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

* 32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO Sim Sim 5 R$ 60,0000 R$ 300,0000 26/11/2020
08:50:33

Marca: evus 
Fabricante: evus 
Modelo / Versão: evus 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR CAPO PART TRANÇADO TIPO KEYSTONE MODELO RJ45 FEMEA QUANTIDADE
VIAS 8 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193

Sim Sim 5 R$ 191,0400 R$ 955,2000 26/11/2020
04:54:13

Marca: MD9 
Fabricante: MD9 
Modelo / Versão: 4791 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT LOCALIZADOR MULTIFUNCIONAL APLICAÇÃO EM CABOS DE REDE E TELEFONE;
LOCALI ZADOR DE CABOS; TESTE DE CONTINUIDADE; TESTE DE CABOS TOKEN RING; TESTE DE CAB OS COAXIAIS UTP E STP; TESTE
DE INTEGRIDADE DA REDE; EXAME DE CONFIGURAÇÃO; TE STE DE CIRCUITOS ABERTOS; TESTE DE CURTOS-CIRCUITOS; LIGAÇÕES
ELÉTRICAS DEFEITUOSAS; REVERSÕES E PARES DIVIDIDOS; TRANSMITE SINAL PARA REDE DE DESTINO E RAS TREAMENTO DE
SENTIDO DO CABO; DETECTA MODOS DE LINHA DE TELEFONE; IDEAL, VIBRA ÇÃO OU USADO; DEVE TESTAR CABO DE REDE RJ45
PADRÕES 568A , 568B, 10BASE-T, CAB O DE TELEFONE RJ11 E CABO BNC. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 191,0400 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

27/11/2020
09:54:04 Desclassificação da proposta de R$ 60,0000. Desclassificada de acordo com item 6.1.4 do Edital.

Aberto 27/11/2020
09:54:16 Item Aberto.

Encerrada Disputa 27/11/2020 Encerrada etapa aberta do item.
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Aberta 10:07:33

Encerrado 27/11/2020
10:07:33 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:04:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

27/11/2020
15:08:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70.

Recusa 17/12/2020
10:51:50

Recusa da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70,
pelo melhor lance de R$ 191,0400. Motivo: Desclassificada de acordo com análise do Setor Técnico por não
cumprir o item 8.6.2 do Edital.

Item cancelado no
julgamento

05/01/2021
11:04:04 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 116 - TOMADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 1.250 R$ 20,0000 R$ 25.000,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: CABLIX 
Fabricante: CABLIX 
Modelo / Versão: JACK RJ45 CAT.6 BRANCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45 FÊMEA, QUANTIDADE
VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 6, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A, MATERIAL PARTES PLÁSTICAS
TERMOPLÁSTICO ALTO IMPACTO ANTI- C, CÓDIGO DE COR MARFIM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA Sim Sim 1.250 R$ 25,0000 R$ 31.250,0000 26/11/2020
08:53:48

Marca: MAXITELECOM 
Fabricante: MAXITELECOM 
Modelo / Versão: MTK-1121 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOMADA, MODELO RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA COM CAIXA
ACOPLÁVEL AO SISTEMA X, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 20,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
09:55:52 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:07:42 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:07:42 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:04:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.680.580/0001-70.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:11:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70.

Aceite 16/12/2020
14:32:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.680.580/0001-70, pelo melhor lance de R$ 20,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:42:11

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.680.580/0001-70, pelo melhor lance de R$ 20,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 117 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA Sim Sim 38 R$ 655,0000 R$ 24.890,0000 25/11/2020

09:42:29
Marca: DEKO 
Fabricante: DEKO 
Modelo / Versão: DEKO CAT6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA
ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP
UNSHIELDED TWISTED PAIR, CATEGORIA 6, CONECTOR RJ-45 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim 38 R$ 1.000,0000 R$ 38.000,0000 23/11/2020
17:29:17
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Marca: tozz 
Fabricante: tozz 
Modelo / Versão: tozz 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE CABO DE REDE: TIPO CAT6; COM CAPA EXTERNA EM PVC, NÃO PROPAGANTE À
CHAMA, CAIXA COM 305 METROS DE CABO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA
LTDA

Sim Sim 38 R$ 1.000,0000 R$ 38.000,0000 26/11/2020
08:54:18

Marca: MAXITELECOM 
Fabricante: MAXITELECOM 
Modelo / Versão: CAT6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA
ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP
UNSHIELDED TWISTED PAIR, CATEGORIA 6, CONECTOR RJ-45 
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 38 R$ 1.500,0000 R$ 57.000,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: COMMSCOPE 
Fabricante: COMMSCOPE 
Modelo / Versão: CABO UTP 4P X 24 AWG CAT.6 AZUL **CM** C/ 305MTS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE CABO DE REDE: TIPO CAT6; COM CAPA EXTERNA EM PVC, NÃO PROPAGANTE À
CHAMA, CAIXA COM 305 METROS DE CABO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.000,0000 11.099.588/0001-07 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 655,0000 15.785.674/0001-16 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 950,0000 18.680.580/0001-70 27/11/2020 10:05:08:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
09:56:55 Item Aberto.

Encerrado 27/11/2020
10:07:08 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 27/11/2020
10:07:08

Item teve empate real para o valor 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:05:09 Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:39:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF:
15.785.674/0001-16.

Aceite 16/12/2020
14:42:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo
melhor lance de R$ 655,0000.

Inabilitado 03/02/2021
15:43:23

Inabilitação de proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor
lance de R$ 655,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 9.1 do Edital.

Item cancelado no
julgamento

03/02/2021
15:44:58 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 118 - DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 119 - RÉGUA ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA E SILVA

00036769193
Sim Sim 29 R$ 74,1900 R$ 2.151,5100 26/11/2020

04:54:13
Marca: FIOLUX 
Fabricante: FIOLUX 
Modelo / Versão: 9350 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGUA COM 8 TOMADAS 10AMPERES PARA RACK PADRÃO 19” GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI Sim Sim 29 R$ 120,0000 R$ 3.480,0000 26/11/2020
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08:13:40
Marca: CONTATO 
Fabricante: CONTATO 
Modelo / Versão: CALHA COM 8 TOMADAS PRETA 19" PADRÃO NBR14136 10 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGUA COM 8 TOMADAS 10AMPERES PARA RACK PADRÃO 19 GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 120,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 74,1900 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 73,1900 18.680.580/0001-70 27/11/2020 10:06:16:243
R$ 72,0000 26.827.328/0001-70 27/11/2020 10:07:50:123
R$ 71,0000 18.680.580/0001-70 27/11/2020 10:08:16:697
R$ 70,0000 26.827.328/0001-70 27/11/2020 10:08:49:440
R$ 69,0000 18.680.580/0001-70 27/11/2020 10:08:55:567
R$ 68,0000 26.827.328/0001-70 27/11/2020 10:10:20:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
09:58:05 Item Aberto.

Encerrado 27/11/2020
10:12:20 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:05:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:08:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA
00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70.

Aceite 16/12/2020
10:34:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 68,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:45:15

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, pelo melhor lance de R$ 68,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 120 - ORGANIZADOR CABOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES
EIRELI

Sim Sim 350 R$ 25,0000 R$ 8.750,0000 26/11/2020
08:13:40

Marca: AIM 
Fabricante: AIM 
Modelo / Versão: VELCRO PRETO PARA AMARRACAO DE CABOS AUTO ADESIVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORGANIZADOR EM VELCRO PARA CABOS E FIOS - LARGURA: 2 CM - (ROLO COM 3M)
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25,0000 18.680.580/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
09:58:56 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
10:29:00 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:00 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
10:09:00

Recusa da proposta. Fornecedor: LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 25,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:09:18 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 121 - EQUIPAMENTO WIRELESS

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 26/11/2020 09:02:20 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 122 - CARTÃO REDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.260.724/0001-06 BONANZA COMERCIO DIGITAL

EIRELI
Sim Sim 54 R$ 529,0100 R$ 28.566,5400 25/11/2020

16:26:25
Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: SPF-1G-SX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-SX,
APLICAÇÃOREDE, TIPO PROTOCOLO VIA LC CONECTOR 
Porte da empresa: ME/EPP

03.812.745/0002-24 PRIMETECH INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 54 R$ 1.200,0000 R$ 64.800,0000 25/11/2020
17:16:03

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: SFP-1G-SX= 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO MINI GBIC 1G: COM INTERFACE LC DUPLEX MONOMODO 1GBASE-SR,
TOTALMENTE COMPATÍVEL COM SWITCH E ROTEADOR DA MARCA CISCO SYSTEM (Apêndice C). PARTNUMBER CISCO PARA FINS DE
REFERÊNCIA: SFP-1G-SX= - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 54 R$ 200.000,0000 R$ 10.800.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: SFP-1G-SX= 
Fabricante: SFP-1G-SX= 
Modelo / Versão: SFP-1G-SX= 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SFP-1G-SX= CARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS 1.000 BASE-
SX, APLICAÇÃOREDE, TIPO PROTOCOLO VIA LC CONECTOR 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.200,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 529,0100 31.260.724/0001-06 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 450,0000 19.434.659/0001-84 27/11/2020 10:00:55:077
R$ 400,0000 31.260.724/0001-06 27/11/2020 10:08:36:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:00:14 Item Aberto.

Encerrado 27/11/2020
10:10:36 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:06:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-
06.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:12:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.260.724/0001-06.

Recusa 05/01/2021
10:48:43

Recusa da proposta. Fornecedor: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, pelo
melhor lance de R$ 400,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora, Setor de Tecnologia da
Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
10:48:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
11:24:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.

Recusa 08/01/2021
10:40:02

Recusa da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R$ 450,0000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Item cancelado no
julgamento

08/01/2021
10:40:38 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item.

Registro Intenção
de Recurso

12/01/2021
17:54:59

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 19434659000184. Motivo: Cotamos o modelo de referência e por isso não devíamos ser desclassificados,
manifestaremos recurso.

Intenção de
Recurso Aceita

04/02/2021
14:19:22

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19434659000184. Motivo: Intenção de recurso aceito.
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Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.434.659/0001-84 12/01/2021 17:54 04/02/2021 14:19 Aceito
Motivo Intenção:Cotamos o modelo de referência e por isso não devíamos ser desclassificados, manifestaremos recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceito.

 
Item: 123 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.877.958/0001-90 MARYPAM COMERCIAL

EIRELI
Sim Sim Nenhuma 60 R$ 247,0100 R$ 14.820,6000 25/11/2020

22:29:42
Marca: FUJI-FILM 
Fabricante: FUJI-FILM 
Modelo / Versão: LTO4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA LTO ULTRIUM 4 RW DATA CARTRIDGE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE
1.6TB. COMPACTAÇÃO 2:1, REGRAVÁVEL, VELOCIDADE DE LEITURA 240MB/S. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 247,0100 02.877.958/0001-90 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:00:55 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:29:11 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:11 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:07:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:52:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90.

Aceite 26/01/2021
14:33:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90, pelo melhor lance de R$ 247,0100.

Habilitado 03/02/2021
15:46:21

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90, pelo melhor lance de R$ 247,0100.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 124 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E

ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 60 R$ 238,2500 R$ 14.295,0000 25/11/2020
18:39:51

Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM MR-L5MQN 
Modelo / Versão: QUANTUM MR-L5MQN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 5, CAPACIDADE 1,50/3,00 TB., APLICAÇÃO
ARMAZENAGEM DE DADOS 
Porte da empresa: ME/EPP

02.877.958/0001-90 MARYPAM COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 60 R$ 238,2500 R$ 14.295,0000 25/11/2020
22:34:33

Marca: FUJI-FILM 
Fabricante: FUJI-FILM 
Modelo / Versão: LTO 5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA LTO ULTRIUM 5 RW DATA CARTRIDGE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE
3TB. COMPACTAÇÃO 2:1, REGRAVÁVEL, VELOCIDADE DE LEITURA 280MB/S. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 238,2500 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 238,2500 02.877.958/0001-90 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 233,2500 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:01:47:287
R$ 225,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:03:39:197
R$ 220,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:03:39:897
R$ 215,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:03:52:227
R$ 210,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:03:52:580
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R$ 200,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:07:35:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:01:45 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:29:18 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:18 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:08:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:53:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90.

Aceite 26/01/2021
14:33:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90, pelo melhor lance de R$ 200,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:46:33

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90, pelo melhor lance de R$ 200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 125 - FITA GRAVAÇÃO DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E

ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 314,7500 R$ 25.180,0000 25/11/2020
18:39:51

Marca: QUANTUM 
Fabricante: QUANTUM MR-L6MQN 
Modelo / Versão: QUANTUM MR-L6MQN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5 TB., APLICAÇÃO
ARMAZENAGEM DE DADOS 
Porte da empresa: ME/EPP

02.877.958/0001-90 MARYPAM COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 314,7500 R$ 25.180,0000 25/11/2020
22:34:33

Marca: FUJI-FILM 
Fabricante: FUJI-FILM 
Modelo / Versão: LTO 6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 6, CAPACIDADE 2,5, APLICAÇÃO
ARMAZENAGEM DE DADOS 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 314,7500 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 314,7500 02.877.958/0001-90 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 309,7500 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:02:35:500
R$ 304,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:04:18:253
R$ 299,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:04:18:507
R$ 294,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:04:26:680
R$ 289,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:04:27:087
R$ 284,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:04:44:453
R$ 279,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:04:44:800
R$ 255,0000 02.877.958/0001-90 27/11/2020 10:05:06:550
R$ 268,5205 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:05:07:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:02:33 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:29:24 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:24 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:08:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:53:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90.

Aceite 26/01/2021
14:33:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90, pelo melhor lance de R$ 255,0000.
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Habilitado 03/02/2021
15:46:45

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
02.877.958/0001-90, pelo melhor lance de R$ 255,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 126 - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA

BRASIL
TECNOLOGIA I.S.
LTDA

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 21.250,0000 R$ 21.250,0000 25/11/2020
21:37:04

Marca: Yealink 
Fabricante: Yealink 
Modelo / Versão: VC500 + Wireless Micpod 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de videoconferência trabalhar com envio e recebimento de vídeo principal
com no mínimo a resolução 1080p e a 60fps; também possuir e ser compatível com as resoluções: cif, 4cif, 720p e 1080p todas no
mínimo em 30fps; possuir os protocolos de comunicação h.323 e sip com suporte a velocidade de até 4 mbps; possuir os protocolos de
vídeo h.264, h.264 hp, h265 ou e h.264 svc; possuir os protocolos de áudio g.711, g.722, g.722.1, g.722.1 anexo c; possuir criptografia
h.235; possuir câmera ptz com pan de +30 à -30 graus, tilt de +20 à -20 graus, no mínimo 10 presets, zoom óptico de no mínimo 5x e
resolução 1080p a 60fps; possuir a funcionalidade de vídeo duplo com o protocolo h.239 e bfcp; a funcionalidade de vídeo duplo permitir
o envio do vídeo de um pc simultaneamente ao vídeo principal com resolução mínima 1080p e 60fps; possuir uma interface de vídeo
especifica para câmera for-necida junto ao equipamento e que suporte vídeos a 60fps; possuir uma interface específica de vídeo para
ligação de um pc ou notebook com conector dvi ou hdmi; possuir duas saídas de vídeo com conectores hdmi sem uso de adaptador;
possuir uma entrada de áudio para mi-crofone de mesa; possuir dois microfones sem fio de mesa com cobertura de 360°; em relação ao
áudio possuir as funções de cancelamento de eco, supressor de ruído e controle automático de ganho; possuir a gravação de áudio e
vídeo através de porta usb integrada ao codec; possuir a funcionalidade de firewall transverso com o protocolos h.460.18 e h.460.19;
possuir uma interface de rede gigabit base-t full-duplex; possuir os protocolos ipv4 e ipv6, http e https; possuir fecc h.281 e h.224;
possuir interface web para acesso remoto e controle remoto sem fio; possuir o protocolo h.350/ldap; possuir fonte de alimentação que
aceite variações de 100 a 240v. Garantia 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL
LTDA

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 23/11/2020
17:31:01

Marca: logitech 
Fabricante: logitech 
Modelo / Versão: logitech 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA DEVE TRABALHAR COM ENVIO E RECEBIMENTO
DE VÍDEO PRINCIPAL COM NO MÍNIMO A RESOLUÇÃO 1080P E A 60FPS; TAMBÉM DEVE POSSUIR E SER COMPATÍVEL COM AS
RESOLUÇÕES: CIF, 4CIF , 720P E 1080P TODAS NO MÍNIMO EM 30FPS; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO H.323 E
SIP COM SUPORTE A VELOCIDADE DE ATÉ 4 MBPS; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS DE VÍDEO H.264, H.264 HP, H265 OU E H.264
SVC; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS DE ÁUDIO G.711, G.722, G.722.1, G.722.1 ANEXO C; DEVE POSSUIR CRIPTOGRAFIA H.235;
DEVE POSSUIR CÂMERA PTZ COM PAN DE +30 À -30 GRAUS, TILT DE +20 À -20 GRAUS, NO MÍNIMO 10 PRESETS, ZOOM ÓPTICO DE
NO MÍNIMO 5X E RESOLUÇÃO 1080P A 60FPS; DEVE POSSUIR A FUNCIONALIDADE DE VÍDEO DUPLO COM O PROTOCOLO H.239 E
BFCP; A FUNCIONALIDADE DE VÍDEO DUPLO DEVE PERMITIR O ENVIO DO VÍDEO DE UM PC SIMULTANEAMENTE AO VÍDEO PRINCIPAL
COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1080P E 60FPS; DEVE POSSUIR UMA INTERFACE DE VÍDEO ESPECIFICA PARA CÂMERA FORNECIDA JUNTO
AO EQUIPAMENTO E QUE SUPORTE VÍDEOS A 60FPS; DEVE POSSUIR UMA INTERFACE ESPECÍFICA DE VÍDEO PARA LIGAÇÃO DE UM PC
OU NOTEBOOK COM CONECTOR DVI OU HDMI; DEVE POSSUIR DUAS SAÍDAS DE VÍDEO COM CONECTORES HDMI SEM USO DE
ADAPTADOR; DEVE POSSUIR UMA ENTRADA DE ÁUDIO PARA MICROFONE DE MESA; DEVE POSSUIR DOIS MICROFONES SEM FIO DE
MESA COM COBERTURA DE 360°; EM RELAÇÃO AO ÁUDIO DEVE POSSUIR AS FUNÇÕES DE CANCELAMENTO DE ECO, SUPRESSOR DE
RUÍDO E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO; DEVE POSSUIR A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO ATRAVÉS DE PORTA USB INTEGRADA
AO CODEC; DEVE POSSUIR A FUNCIONALIDADE DE FIREWALL TRANSVERSO COM O PROTOCOLOS H.460.18 E H.460.19; DEVE
POSSUIR UMA INTERFACE DE REDE GIGABIT BASE-T FULL-DUPLEX; DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS IPV4 E IPV6, HTTP E HTTPS;
DEVE POSSUIR FECC H.281 E H.224; DEVE POSSUIR INTERFACE WEB PARA ACESSO REMOTO E CONTROLE REMOTO SEM FIO; DEVE
POSSUIR O PROTOCOLO H.350/LDAP; DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE ACEITE VARIAÇÕES DE 100 A 240V. GARANTIA
MÍNIMA12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 21.250,0000 10.547.557/0001-09 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:07:10 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:29:30 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:30 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:09:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA,
CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:42:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA
I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09.

Aceite 16/12/2020
14:10:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA,
CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 21.250,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:52:33

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA,
CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 21.250,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 127 - UNIDADE DISCO
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA

EIRELI
Sim Sim Nenhuma 80 R$ 347,7000 R$ 27.816,0000 25/11/2020

14:32:24
Marca: SEAGATE 
Fabricante: SEAGATE 
Modelo / Versão: ST1000DM010 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: unidade disco rígido: capacidade: 1tb., tamanho:3,5 pol, velocidade:7.200 rpm,
padrão:sata 3.0, memória cache:64 mb; garantia mínima 12 meses 
Porte da empresa: ME/EPP

30.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE
PRODUTOS EM T.I EIRELI

Sim Sim Nenhuma 80 R$ 500,0000 R$ 40.000,0000 26/11/2020
08:07:50

Marca: WESTERN DIGITAL 
Fabricante: WESTERN DIGITAL 
Modelo / Versão: SATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE: 1TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200
RPM, PADRÃO:SATA 3.0, MEMÓRIA CACHE:64 MB; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500,0000 30.426.527/0001-43 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 347,7000 04.567.265/0001-27 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:08:23 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
10:29:36 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:36 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
10:09:40

Recusa da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor
lance de R$ 347,7000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
10:09:48

Recusa da proposta. Fornecedor: GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CNPJ/CPF: 30.426.527/0001-43, pelo
melhor lance de R$ 500,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:10:09 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 128 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION

INFORMATICA LTDA
Sim Sim Nenhuma 5 R$ 965,9500 R$ 4.829,7500 26/11/2020

07:46:08
Marca: Positivo 
Fabricante: LG 
Modelo / Versão: 22MP55PJ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LG LED 21.5´, Full HD, IPS, HDMI, DisplayPort, Altura Ajustável - 22MP55PJ
Especificações: Tela: - Tamanho 21,5" - Tipo de Tela IPS - Brilho 250 cd/m² - Resolução Máxima 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico
1000:1 - Suporte de Cores 16,7M - Pixel Pitch 0,24795 x 0,24795 mm - Tempo de Resposta 5ms - Revestimento de Tela Anti-Glare
treatment (3H) - Frequência H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão 178° / 178° - Suporte de Parede VESA: 100 x 100 mm
Entradas/Saídas: - D-Sub - DisplayPort (v1.2) - HDMI (v1.2) - Headphone Out Recursos: - Reader Mode - HDCP (1.4) - Plug & Play -
Dual Control - Flicker Safe - Smart Energy Saving - Super Resolution+ Dimensões: - Ajuste de Inclinação: -5° / 20° - Ajuste de Altura:
110 mm - Pivot: 90° - Com base: 508 x 356x 224 mm (LxAxP) - Sem base: 508x 312x 150 mm (LxAxP) Certificações: - TCO (Ver.): 7.0
- TUV-Ergo - CB - FCC-B - CE - EPA 7.0 - ISO 9241-307 - Windows 10 - ROHS, REACH Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia:
15,9W (Típico EPA) Conteúdo da embalagem: - 1 x Monitor LG LED - 1 x Cabo da Alimentação - 1 x Cabo HDMI - 1 x Cabo DisplayPort -
1 x Cabo D-Su- Garantia de 36 meses on site. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 1.170,0000 R$ 5.850,0000 25/11/2020
19:39:07

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: DELL P2219H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR: DEVERÁ POSSUIR ÁREA VISÍVEL DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS, IPS E
FORMATO 16:9; DEVERÁ POSSUIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920 X 1080 16 MILHÕES DE CORES, ANTIGLARE E PIXEL PITCH
MÁXIMO DE 0.25 MM; DEVERÁ POSSUIR CONTRASTE ESTÁTICO IGUAL OU SUPERIOR A 1000:1 ENTRADA DE VÍDEO: DISPLAY PORT
(COM SUPORTE A HDCP), HDMI E VGA ANALÓGICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU CONVERSORES; IGUAL OU SUPERIOR A
250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CD/M2 E TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA: 5 MS. DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA 110/220 VAC AUTOMÁTICA O MONITOR DEVERÁ SER FORNECIDO COM CABO DE CONEXÃO DE DADOS DIGITAL E
ANALÓGICA, COM CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 1,8 M (1 METRO E OITENTA CENTÍMETROS) CADA, NÃO SENDO PERMITIDA A
UTILIZAÇÃO DE EXTENSÕES. DEVERÁ POSSUIR BASE COM AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 100 MM, INCLINAÇÃO DE -5 ATE + 20
GRAUS E 90° DE ROTAÇÃO EM PIVOT. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
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LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA DE 36 MESES ON-
SITE. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.170,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 965,9500 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:11:57 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
10:29:42 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
10:29:42 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:10:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:14:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51.

Aceite 16/12/2020
14:12:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51, pelo melhor lance de R$ 965,9500.

Habilitado 03/02/2021
15:52:55

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51, pelo melhor lance de R$ 965,9500.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 129 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN

Sim Sim Nenhuma 2 R$ 12.661,7400 R$ 25.323,4800 25/11/2020
15:18:12

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: 2250U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR: LUMINOSIDADE 5000 LUMENS; RESOLUÇÃO 1920 X 1200 PX WUXGA;
ENTRADA/SAIDA: HDMI COM MHL; HDMI; ENTRADA DE VÍDEO RGB/VGA; ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO - RCA; ENTRADA DE ÁUDIO
ESTÉREO - MINI-JACK; ENTRADA DE ÁUDIO (L/R) - RCA ; ENTRADA DE REDE ETHERNET - RJ-45; PORTA CONTROLADORA RS232C;
SAÍDA DE VÍDEO RGB/VGA. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES VALOR UNITARIO: 12.661,74 MARCA/FABRICANTE:EPSON MODELO:2250U GARANTIA: 12 (DoZe) MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 2 R$ 12.661,7400 R$ 25.323,4800 25/11/2020
18:39:50

Marca: OPTOMA 
Fabricante: OPTOMA EH512 
Modelo / Versão: OPTOMA EH512 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1000 ANSI LM, TIPO LÂMPADA UHP, POTÊNCIA LÂMPADA
132 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELAÇÃO DE PROJEÇÃO (1,48 A 1,92 ) 
Porte da empresa: ME/EPP

* 36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR
COMERCIO
AUDIOVISUAL EIRELI

Sim Sim Nenhuma 2 R$ 12.742,6700 R$ 25.485,3400 25/11/2020
16:51:56

Marca: BRAZIL 
Fabricante: BRAZIL 
Modelo / Versão: BRAZIL PC - BPC-1080P M18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Lumens: 5000 lumes Resolução nativa: 1920*1080px Lampada: Led Input
Voltage 100~240v Formato: 16:9/4:3 Contraste: (tipico) 1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1 Lente: F=190 Tamanho de imagem: 50-300"
Distancia de projeção: 1.7~9.2m Cor:16.777k Consumo de energia: 150w Peso: 2.56KG Tamanho: 232*308*104mm Temperatura de
operação: -10~36°C Interface de Saída: Headphone Interface de entrada: HDMI/USB/SD/AV/VGA Formato de mídia suportado: Audio:
WMA, MP3, M4A Imagens: JPEG, BMP, PNG Vídeo: MPEG1, MPEG2,MPEG4, RM E RMVB, H264, MOV, MJPEG, FLV, DIVX, Vc1 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 2 R$ 20.000,0000 R$ 40.000,0000 25/11/2020
19:39:07

Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo / Versão: Epson 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR: LUMINOSIDADE 5000 LUMENS; RESOLUÇÃO 1920 X 1200 PX WUXGA;
ENTRADA/SAIDA: HDMI COM MHL; HDMI; ENTRADA DE VÍDEO RGB/VGA; ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO - RCA; ENTRADA DE ÁUDIO
ESTÉREO - MINI-JACK; ENTRADA DE ÁUDIO (L/R) - RCA ; ENTRADA DE REDE ETHERNET - RJ-45; PORTA CONTROLADORA RS-232C;
SAÍDA DE VÍDEO RGB/VGA. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
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CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

* 25.344.019/0001-86 G. G. DE SOUZA -
EMBALAGENS

Sim Sim Nenhuma 2 R$ 25.000,0000 R$ 50.000,0000 26/11/2020
00:42:58

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: 2250u 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal /
Traseiro / instalado no teto Painel LCD: 0.76 polegadas (D10, C2 Fine) Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de
pixels: 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 5.000 Lumens Brilho em branco - Saída de luz
branca: 5.000 Lumens Razão de aspecto: 16:10 Resolução nativa: WUXGA Tipo de lâmpada: 300W UHE Duração da lâmpada: 5.000
horas (Normal) / 10.000 horas (ECO) Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30° Screen Fit: Sim Screen fit:
Aprox. 4 segundos Distância: 1,46 – 3 m Tamanho da tela: 50" - 101" Horizontal - Vertical Vertical: -30° a +30° Horizontal: -20° a +20°
Razão de contraste: Até 15.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.661,7400 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.661,7400 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.561,7400 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:21:48:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

27/11/2020
10:16:37 Desclassificação da proposta de R$ 12.742,6700. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

27/11/2020
10:21:33 Desclassificação da proposta de R$ 25.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 27/11/2020
10:21:43 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
11:18:46 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
11:18:46 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:10:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
16:17:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Aceite 16/12/2020
14:15:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 12.561,7400.

Habilitado 03/02/2021
15:53:15

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 12.561,7400.

Registro
Intenção de
Recurso

04/02/2021
10:01:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN
CNPJ/CPF: 24802687000147. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU,
que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento oferta

Intenção de
Recurso Aceita

04/02/2021
14:19:40

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24802687000147. Motivo: Intenção de recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

24.802.687/0001-47 04/02/2021 10:01 04/02/2021 14:19 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição
da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa vencedora, OPTOMA EH512, não atende
RESOLUÇÃO 1920 X 1200 PX WUXGA (tem 1920x1080), ademais a empresa não possui CNAE de equipamentos de áudio e
vídeo, para venda do produto em questão, demais argumentos em nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceito.

 
Item: 130 - IMPRESSORA JATO TINTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA

BRASIL TECNOLOGIA
I.S. LTDA

Sim Sim PPB 12 R$ 2.705,0000 R$ 32.460,0000 25/11/2020
21:37:04

Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo / Versão: Ecotank L3150 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional: tipo: tanque de tinta; funções: imprimir, digitalizar, copiar, wifi
e ethernet; imprime no mínimo até 4500 páginas preto e 7500 páginas coloridas; resolução de impressão 5760 dpi x 1440 dpi;
velocidade de impressão 33 ppm (preto) / 15ppm (colorido), alimentação automática de folhas; conteúdo da caixa: 1 garrafa de tinta
preto, 1 garrafa de tinta magenta, 1 garrafa de tinta amarela, cabo de alimentação. Apresentar certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo instituto nacional de metrologia, norma-lização e qualidade industrial - Inmetro, que atestem,
conforme regulamentação específica de regência, a adequação dos requisitos de: segurança para o usuário e instalações, compatibili-
dade eletromagnética, e consumo de energia, conforme portaria nº 170 2012 e previstas no art. 3º do decreto nº 7.174/2010. Estes
certificados também poderão ser emitidos por laboratório estrangeiro acreditado pelo Inmetro pelo acordo de reconhecimento mútuo.
Garantia 12 me-ses 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 12 R$ 2.779,0000 R$ 33.348,0000 25/11/2020
19:39:07

Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo / Versão: Epson Ecotank L3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN

Sim Sim Nenhuma 12 R$ 2.779,6700 R$ 33.356,0400 25/11/2020
15:14:17

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: L5190 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
CREDENCIADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM,
CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E
INSTALAÇÕES, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE
2012 E PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR
LABORATÓRIO ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES VALOR UNITARIO: 2.779,67 MARCA/FABRICANTE:EPSON MODELO:L5190 GARANTIA: 12 (DOZe) MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA
DE MELO

Sim Sim Nenhuma 12 R$ 2.779,6700 R$ 33.356,0400 25/11/2020
16:57:15

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: L5190 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15 PPM (COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEÚDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRO

Sim Sim Nenhuma 12 R$ 2.779,6700 R$ 33.356,0400 25/11/2020
18:39:50

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON ECOTANK L3150 
Modelo / Versão: EPSON ECOTANK L3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TIPO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRIMIR,
DIGITALIZAR , COPIAR, WIFI E ETHERNET; IMPRIME NO MÍNIMO ATÉ 4500 PÁGINAS PRETO E 7500 PAGINAS COLORIDAS; RESOLUÇÃO
DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM(PRETO)/15PPM(COLORIDO), ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
DE FOLHAS; CONTEUDO DA CAIXA: 01 GARRAFA DE TINTA PRETO, 01 GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 01 GARRAFA DE TINTA AMARELA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.779,6700 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.779,6700 31.768.037/0001-98 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.779,6700 34.152.516/0001-73 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.779,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.705,0000 10.547.557/0001-09 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 2.605,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:25:50:833
R$ 2.500,0000 24.802.687/0001-47 27/11/2020 10:26:17:227
R$ 2.400,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:26:18:287
R$ 2.200,0000 24.802.687/0001-47 27/11/2020 10:26:56:300
R$ 2.100,0000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:26:57:353
R$ 1.941,8100 24.802.687/0001-47 27/11/2020 10:27:42:767
R$ 1.841,8100 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:27:43:137
R$ 2.605,0000 34.152.516/0001-73 27/11/2020 10:34:08:220
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R$ 1.741,8000 10.547.557/0001-09 27/11/2020 10:35:47:587
R$ 1.641,8000 31.768.037/0001-98 27/11/2020 10:35:49:863
R$ 1.541,8000 10.547.557/0001-09 27/11/2020 10:37:29:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:25:48 Item Aberto.

Encerrado 27/11/2020
10:39:30 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:11:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:
10.547.557/0001-09.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:43:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA,
CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09.

Recusa 05/01/2021
11:01:46

Recusa da proposta. Fornecedor: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:
10.547.557/0001-09, pelo melhor lance de R$ 1.541,8000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

05/01/2021
11:01:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/01/2021
11:56:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.

Recusa 27/01/2021
14:08:03

Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R$ 1.641,8000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica examinadora,
Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/01/2021
14:08:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
14:55:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Aceite 02/02/2021
10:19:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 1.941,8100.

Habilitado 03/02/2021
15:53:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 1.941,8100.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 131 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION

INFORMATICA LTDA
Sim Sim PPB 12 R$ 6.315,0000 R$ 75.780,0000 26/11/2020

07:48:37
Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER D6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO MASTER D6200 Processador Nona Geração Intel® Core™ i5-9400 (2.90 GHz, 9
MB Cache, Hexa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.10 GHz Soquete FCLGA1151 Chipset Intel ® B360 Express Placa-mãe Positivo
POS-RIB360EE Sistema Operacional sem sistema Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 4x slots DIMM, suporte ao
modo Dual Channel, até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (Unbu ered, Non-ECC) Armazenamento Disco Rígido de 1 TB, SATA III, S.M.A.R.T, NCQ,
AHCI, 7200 rpm, 3,5” Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Leitor de Cartões Não Gráficos Intel® UHD
Graphics 630 integrado ao processador Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Realtek® ALC887, Áudio de alta
definição (High Definition Áudio) integrado de 6 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI
Express x16 v3.0 1x PCI Express x16 (operando em x4) 1x PCI Express x1 1x PCI 32 bits v3.0 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD 1x
PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x
USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort 1x RJ-45 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out –
Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com
fluxo de ar exclusivo frontal&#61664;traseira, reversível, toolless, cor preta Baias para Expansão Externa: 1x slim para DVD Interna: 1x
3.5” 1x 2,5” Fonte 180 W, PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática Categoria platinum Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a
derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Segurança Chip de criptografia TPM 2.0
Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm
Embalagem: 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido / Peso Bruto 2,31 Kg / 6,15 Kg Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de
instalação Certificações² Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10 (x64) Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000,
CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Eficiência
energética: 80Plus Gold Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS – Garantia de 36 meses on site. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN

Sim Sim PPB 12 R$ 6.315,6700 R$ 75.788,0400 25/11/2020
15:05:12

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M70S+ ACESSORIOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR Processador Processador minimo de 9 (nona) geracao corn 06
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nUcleos e 06 threads, memoria cache total de 9 MB e indice minimo de 9.945 (nove mil novecentos e quarenta e cinco) pontos tendo
como referencia a base de dados PassMark CPU Mark disponivel no site: http://www.cpubenchmark.net/, sendo aceitas variacees de ate
10% na pontuacao final devido a constantes atualizacees que podem ocorrer no processo de mensuragao. 1.2. Mem&la RAM 08 GB de
memoria, instalados em 01 (urn) modulo de 8 (oito) Gigabytes DDR4- Non ECC (2666 MT/ s), compativeis corn o barramento da place
principal. Todos os modulos deverao ser do fabricante do equipamento ou em regime de OEM corn etiqueta do fabricante afixada. 1.3.
Placa-mae Deve ser de fabricacao propria, exclusive para o modelo ofertado, nome do fabricante serigrafado em processo industrial na
place mae e ser compativel com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface). Deve possuir no minimo 02 slots
PCIe: 01 PCI-E x16, 01 PCI- E x1 e 02 slots M.2 intemos: 01 slots M.2 SSD Storage (2230 ou 2280) e 01 slot M.2 WLan
(2230).Capacidade de desligamento do video e do disco rigido apes tempo determinado pelo usuario, e religamento por acionamento de
teclado ou pela movimentacao do mouse, e que possua funcao de economia de energia para monitor, place mae e disco rigido. Possuir
chip TPM (Trusted Platform Module), versao 2.0. 0 fabricante do equipamento obrigatoriamente devera ser membro do Trusted
Computing Group (http://vnvw.trustedcomputinggroup.org/about/member-companies/) independente da categoria. No minimo 02 slots
de memoria que permita suportar ate 64 GB de memoria RAM DDR4-2666 MT/S. Sendo esta caracteristica, native do equipamento. sem
necessidade customizacao. atualizap5es de firmware ou demais modificacoes de hardware.Tambem devera ter suporte 3 memoria Intel
Optane comprovado por documentacao tecnica do fabricante. O licitante dove apresentar comprovacao que o fabricante do produto
ofertado faz parte da lista de membros do consercio DMTF, independente da categoria, conforms descrito no site
(httol/www.dmtf.org/aboutdisn. Portas de Comunicacao: Deve possuir no minimo 08 (oito) portas USB, Frontais (2) USB 3.1, Traseiras
(04) USB 2.0 e (02) USB 3.1 que podem ser disponibilizadas na parte frontal ou traseira. Nao sera° aceitos hubs, places ou adaptacaes
quaisquer USBs: Uma interface de som de atta definicao integrada corn conectores para entrada de linha (sendo passive) use de
microfone) e saida de linha. Deve possuir conector universal de Audio na parte frontal do equipamento. Deve possuir na parte traseira: 1
(urn) Displayport. 1(um) VGA, 2 (dues) Audio (1 (urn) Line in, 1 (um) Line out), 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrao
Gigabit Ethernet. 1.4. Processamento grifico (Interface de video) Deve permitir exibicao de no minim° 2 (doffs) displays simultaneos.
Deve permitir exibicao nos modos individual, clone e estendido. Deve permitir o use compartilhado da membria principal gerenciada
dinamicamente. 1.5. BIOS UEFI 2.6 desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado ou, o
fabricante do computador devere apresentar certificado comprovados atraves de atestados fomecidos pelo fabricante da BIOS
informando a exclusividade da oda* da BIOS para a place mae ofertada, nao sendo aceitas soluctes customizadas. A Bros deve permitir
o gerenciamento e desenvolvimento (deployment) por meio do PXE, Configuracao e controle remotos, F10 Setup suportado para o
portugues. Deve permitir insercao do nrjrnero de patrim6nio do cliente em campo que possibilite a captura atraves de software de
gerenciamento remoto ou atraves de software especifico de controle de invented°. Deve ser implementada em memory" atualizevel
diretamente pelo mia-ocomputador, por dentro do Sistema Operacional Windows, pela reds e por DOS Flash ou WINPE ou similar.
Desenvolvida de acordo com o padrao se seguranca NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS. O
fabricante de possui ferramenta que possibilita realizar a formate* definitive dos dispositivos de armazenamento conectados ao
equipamento, desenvolvida em acordo corn o pada° de seguranca NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015 Sempre que o equipamento for
inicializado dove ser mostrado no monitor de video o nome do fabricante do microcomputador. Possuir recurso de protecao no qual
permits o equipamento desligar caso a temperatura do equipamento intemo alcance temperature inadequada a opera*. Possuir interface
grefica no BIOS pare diagnestico de hardware pelo menos em disco rigido, mem6ria, placa-mae e processador. .. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO. VALOR UNITARIO: 6.315,67 MARCA/FABRICANTE:LENOVO MODELO:M70S+ ACESSORIOS
GARANTIA:36(trinta e seis) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 12 R$ 7.000,0000 R$ 84.000,0000 25/11/2020
19:40:56

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo 
Modelo / Versão: Positvo Master D3200 I5 – 9G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR: CONFORME APÊNDICE D DO TERMO DE REFERÊNCIA - I5- 9G / 8
GB / 1TB / Gabinete SFF / w10P / certificações 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.315,6700 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.315,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 6.100,0000 24.802.687/0001-47 27/11/2020 10:28:17:617
R$ 6.000,0000 00.461.255/0001-51 27/11/2020 10:30:22:033
R$ 5.800,0000 24.802.687/0001-47 27/11/2020 10:30:43:453
R$ 5.700,0000 00.461.255/0001-51 27/11/2020 10:32:56:333
R$ 5.500,0000 24.802.687/0001-47 27/11/2020 10:33:37:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:27:19 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
11:18:52 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
11:18:52 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:12:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:02:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Aceite 16/12/2020
14:18:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.500,0000.

Habilitado 03/02/2021
15:53:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 133 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
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00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION
INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 6 R$ 12.760,0000 R$ 76.560,0000 26/11/2020
07:50:45

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A. 
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER D6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO MASTER D6200 Processador Nona Geração Intel® Core™ i7-9700 (3.00 GHz,
12 MB Cache, Octa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.70 GHz Soquete FCLGA1151 Chipset Intel ® B360 Express Placa-mãe Positivo
POS-RIB360EE Sistema Operacional Windows® 10 Pro (64 bits) Memória RAM 16 GB DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 4x slots
DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (Unbu ered, Non-ECC) Armazenamento Disco Rígido de 1 TB, SATA III,
S.M.A.R.T, NCQ, AHCI, 7200 rpm, 3,5” Armazenamento SSD 256 GB, SATA III, 2,5” Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x,
Gravador de DVD 8x) Leitor de Cartões Não Placa de Vídeo de 4 gigabyte Radeon, DDR5, PCIE 3.0 16x 1(um) conexão DL DVI-D, 1 (um)
DisplayPort e 1 (um) HDMI , Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL
4.5 Áudio Realtek® ALC887, Áudio de alta definição (High Definition Áudio) integrado de 6 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão
Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 v3.0 1x PCI Express x16 (operando em x4) 1x PCI Express x1 1x PCI 32 bits
v3.0 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 1x
USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 2x DisplayPort 1x RJ-45 3x Áudio (2x
Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone
de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal&#61664;traseira, reversível, toolless, cor preta Baias para Expansão
Externa: 1x slim para DVD Interna: 1x 3.5” 1x 2,5” Fonte 200 W, PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática- categoria platinum
Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI
Segurança Chip de criptografia TPM 2.0 Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Dimensões (C x L x
A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido / Peso Bruto 2,31 Kg / 6,15 Kg Documentos e
Acessórios Cabos e guia rápido de instalação Certificações² Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10 (x64) Compatibilidade
eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO
7779 e ISO 9296) Eficiência energética: 80Plus Gold Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS – Garantia de 36 meses on site. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 6 R$ 13.000,0000 R$ 78.000,0000 25/11/2020
19:40:56

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo 
Modelo / Versão: Positvo Master D3200 I7 – 9G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR: CONFORME APÊNDICE D DO TERMO DE REFERÊNCIA - I7- 9G / 16
GB / 1TB / SSD 256GB / Gabinete SFF / w10P / certificações 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 12.760,0000 00.461.255/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:28:43 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
11:18:59 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
11:18:59 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:12:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:14:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51.

Aceite 16/12/2020
14:13:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51, pelo melhor lance de R$ 12.760,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

26/01/2021
14:35:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

26/01/2021
15:43:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51.

Habilitado 03/02/2021
15:54:13

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
00.461.255/0001-51, pelo melhor lance de R$ 12.760,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 134 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN

Sim Sim PPB 105 R$ 734,4600 R$ 77.118,3000 25/11/2020
15:08:35

Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo / Versão: 6 Tom 4431 Compacto Pro Univ 2BS 5AH 6Tom Biv/115 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO
DE FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES VALOR UNITARIO:734,46 MARCA/FABRICANTE:TS-
SHARA MODELO:6 Tom 4431 Compacto Pro Univ 2BS 5AH 6Tom Biv/115 GARANTIA:12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP
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* 14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

Sim Sim PPB + TP 105 R$ 1.000,0000 R$ 105.000,0000 25/11/2020
17:35:55

Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1200VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA (Demais especificação no folder em anexo) 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 105 R$ 1.020,0000 R$ 107.100,0000 25/11/2020
19:41:24

Marca: Ragtech 
Fabricante: RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Modelo / Versão: Ragtech NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE
FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 105 R$ 2.000,0000 R$ 210.000,0000 23/11/2020
17:32:30

Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo / Versão: tsshara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 1200VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, CABO DE
FORÇA NBR14136, COOLER PARA VENTILAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V; 2 BATERIAS INTERNA ;
DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE
REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 1.020,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 734,4600 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

27/11/2020
10:33:43 Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 27/11/2020
10:33:55 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
11:19:06 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
11:19:06 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:12:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
16:03:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Aceite 16/12/2020
14:18:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 734,4600.

Habilitado 03/02/2021
15:54:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 734,4600.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 136 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 9 R$ 5.431,5000 R$ 48.883,5000 25/11/2020
19:43:25

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: s145 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK: PROCESSADOR INTEL CORE I7-8550U (EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE) , MEMÓRIA RAM MÍNIMA 8GB, HD MÍNIMO 1TB 5400RPM SATAIII, TELA MÍNIMA 14´´ , PLACA DE VÍDEO,
WINDOWS 10 PRO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS CREDENCIADAS
PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, QUE ATESTEM, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE REGÊNCIA, A ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DE: SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E INSTALAÇÕES,
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, E CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PORTARIA Nº 170 DE 10 DE ABRIL DE 2012 E
PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº7.174/2010. ESTES CERTIFICADOS TAMBÉM PODERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIO
ESTRANGEIRO ACREDITADO PELO INMETRO PELO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.168.952/0001-02 VIA COMERCIO E Sim Sim PPB 9 R$ 5.431,5400 R$ 48.883,8600 25/11/2020
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REPRESENTACAO DE
INFORMATICA EIRELI

14:09:06

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: IDEAPAD S145 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK: PROCESSADOR INTEL CORE I7-8550U (EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE) , MEMÓRIA RAM MÍNIMA 8GB, HD MINIMO 1TB 5400 RPM SATAIII, TELA MÍNIMA 14´´ , PLACA DE VÍDEO, ,
WINDOWS 10 PRO. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.344.019/0001-86 G. G. DE SOUZA -
EMBALAGENS

Sim Sim Nenhuma 9 R$ 7.000,0000 R$ 63.000,0000 26/11/2020
00:44:39

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: B330 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Linha: Ideapad Modelo: ideapad 330S - 81JM0003BR Processador - Modelo: Core i7
Processador: Intel Core i7-8550U Sistema Operacional: Windows 10 Pro Tamanho da tela: 14" LED Antirreflexo, Memória 8GB (4GB
soldado na motherboard + 4GB DDR4 2133MHz RAM: 8 GB Armazenamento: SSD 256GB M.2 PCIe NVMe Capaciade do HD: 1 TB Placa
de vídeo dedicada: Não Placa de vídeo Modelo: Compartilhada Conexões VGA: Não Conexões HDMI: 01 Conexões Display Port: Não
Conexões USB-C: 1 Conexões USB 2.0: Não Conexões USB 3.0: 2 Leitor de Cartões: 4x1 (MMC, SD, SDHC, SDXC) Web Cam: 1.0MP
(1280x720) Rede: Não Rede Wireless: Wireless 1X1 AC Bluetooth: 4.1 Leitor Biométrico: Não Criptografia: Não Bateria: 2 Células
Lithium Ion (30Wh) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.000,0000 25.344.019/0001-86 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 5.431,5400 26.168.952/0001-02 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 5.431,5000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 5.330,0000 26.168.952/0001-02 27/11/2020 10:45:09:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:37:17 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 27/11/2020
11:19:12 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
11:19:12 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:13:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/11/2020
15:15:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE
INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02.

Aceite 16/12/2020
14:04:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5.330,0000.

Habilitado 04/02/2021
09:38:05

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5.330,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 137 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 13.363,8000 R$ 66.819,0000 25/11/2020
15:16:50

Marca: D-LINK 
Fabricante: D-LINK 
Modelo / Versão: DGS-3130-30PS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 2 UPLINKS FIXOS DE 10 GIGABIT ETHERNET SFP +; POE + SUPORTE COM
UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE 370W; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, , INTERFACE
DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU USB;
EMPILHAMENTO; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E
ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA
(DNS) E UM SFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X, ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE
UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. VALOR
UNITARIO:13.363,80 MARCA/FABRICANTE:DLINK MODELO:DGS-3130-30PS GARANTIA: 12 (Doze) MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 30.000,0000 R$ 150.000,0000 25/11/2020
17:02:50

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PD-L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS 100/1000MBPS POE+
COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING
MÍNIMA DE 128 GBPS GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E GERENCIADOR DE SNMP
MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE FLASH O EQUIPAMENTO DEVE
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SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E
LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL
0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR COM: SWITCH, CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE . GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 50.000,0000 R$ 250.000,0000 25/11/2020
19:43:25

Marca: Cisco 
Fabricante: Cisco 
Modelo / Versão: CISCO WS-C2960X-24PD-L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 2 UPLINKS FIXOS DE 10 GIGABIT ETHERNET SFP +; POE + SUPORTE COM
UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE 370W; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, ACESSO POR
VIA AÉREA VIA BLUETOOTH, INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO
POR CONSOLE RJ-45 OU USB; EMPILHAMENTO COM FLEXSTACK-PLUS E FLEXSTACK-EXTENDED; RECURSOS DA CAMADA 3 COM
ACESSO ROTEADO (OPEN SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP);
VISIBILIDADE COM O SISTEMA DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS-AS) E UM NETFLOW COMPLETO
(FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X, ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO
DE PONTE (BPDU); RESILIÊNCIA COM FONTES DE ALIMENTAÇÃO SUBSTITUÍVEIS EM CAMPO DUPLAS OPCIONAIS. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. MODELO PARA REFERÊNCIA: WS-C2960X-24PD-L 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 5 R$ 200.000,0000 R$ 1.000.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: WS-C2960X-24PD-L 
Fabricante: WS-C2960X-24PD-L 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PD-L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WS-C2960X-24PD-L SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS
100/1000MBPS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE
ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 128 GBPS GERENCIAMENTO POR INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR WEB E
GERENCIADOR DE SNMP MEMÓRIA E PROCESSADOR: SDRAM DE 1 GB, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB E 128 MB DE
FLASH O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR EMPILHAMENTO DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO
DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH PRODUTO
HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA) A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE VIR
COM: SWITCH, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONSOLE, CABO PARA ATERRAMENTO, 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO, CD COM SOFTWARE
. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 19.434.659/0001-84 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 50.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 30.000,0000 03.812.745/0002-24 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 13.363,8000 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 29.000,0000 19.434.659/0001-84 27/11/2020 10:46:16:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
10:43:37 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
11:19:18 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
11:19:18 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:13:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
16:04:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Recusa 05/01/2021
10:51:54

Recusa da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 13.363,8000. Motivo: Desclassificada pela banca técnica
examinadora, Setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o item 7.2 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

05/01/2021
10:54:05 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item de acordo com o item 8.3 do Edital.

Registro Intenção
de Recurso

12/01/2021
17:55:42

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 19434659000184. Motivo: Quanto ao item 137 chegaremos ao estimado e o nosso produto atende ao
termo de referência sendo assim reavaliar o item e solicitar a proposta.

Intenção de
Recurso Recusada

04/02/2021
10:34:02

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19434659000184. Motivo: Rejeitada solicitação, valor da proposta acima do valor estimado.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.434.659/0001-84 12/01/2021 17:55 04/02/2021 10:34 Recusado
Motivo Intenção:Quanto ao item 137 chegaremos ao estimado e o nosso produto atende ao termo de referência sendo assim
reavaliar o item e solicitar a proposta.
Motivo Aceite ou Recusa:Rejeitada solicitação, valor da proposta acima do valor estimado.
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Item: 138 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,

LOCACAO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim Nenhuma 7 R$ 9.032,0800 R$ 63.224,5600 25/11/2020
15:16:50

Marca: D-LINK 
Fabricante: D-LINK 
Modelo / Versão: DGS-3130-30PS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 4 UPLINKS FIXOS DE 1 GIGABIT ETHERNET SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE (SFP); POE + SUPORTE COM UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE ATÉ 370W;; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A
INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, , INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E
ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU USB; EMPILHAMENTO; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN SHORTEST PATH
FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA DE NOMES DE
DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS) E UM SFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X, ANALISADOR DE
PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM
ATENDIMENTO ON-SITE.VALOR UNITARIO:9.032,08 MARCA/FABRICANTE:DLINK MODELO:DGS-3130-30PS GARANTIA: 12 (Doze)
MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

26.827.328/0001-70 MATEUS OLIVEIRA
E SILVA
00036769193

Sim Sim Nenhuma 7 R$ 10.000,0000 R$ 70.000,0000 26/11/2020
04:55:43

Marca: HP Aruba 
Fabricante: HP Aruba 
Modelo / Versão: Jl386A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 4 UPLINKS FIXOS DE 1 GIGABIT ETHERNET SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE (SFP); POE + SUPORTE COM UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE ATÉ 370W; BASE DO CISCO IOS LAN OU LAN LITE1 E CISCO
IOS IP; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, ACESSO POR VIA AÉREA VIA BLUETOOTH,
INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU
USB; EMPILHAMENTO COM FLEXSTACK-PLUS E FLEXSTACK-EXTENDED; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN
SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA
DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS-AS) E UM NETFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X,
ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU). GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. MODELO PARA REFERÊNCIA: WS-C2960X-24PS-BR. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 7 R$ 17.000,0000 R$ 119.000,0000 25/11/2020
19:43:25

Marca: Cisco 
Fabricante: Cisco 
Modelo / Versão: CISCO WS-C2960X-24PS-BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM
DESEMPENHO DE ENCAMINHAMENTO DE TAXA DE LINHA; 4 UPLINKS FIXOS DE 1 GIGABIT ETHERNET SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE (SFP); POE + SUPORTE COM UM ORÇAMENTO DE ENERGIA DE ATÉ 370W; BASE DO CISCO IOS LAN OU LAN LITE1 E CISCO
IOS IP; GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS COM A INTERFACE DO USUÁRIO DA WEB, ACESSO POR VIA AÉREA VIA BLUETOOTH,
INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI), SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) E ACESSO POR CONSOLE RJ-45 OU
USB; EMPILHAMENTO COM FLEXSTACK-PLUS E FLEXSTACK-EXTENDED; RECURSOS DA CAMADA 3 COM ACESSO ROTEADO (OPEN
SHORTEST PATH FIRST [OSPF]), ROTEAMENTO ESTÁTICO E ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP); VISIBILIDADE COM O SISTEMA
DE NOMES DE DOMÍNIO COMO UMA FONTE AUTORIZADA (DNS-AS) E UM NETFLOW COMPLETO (FLEXÍVEL); SEGURANÇA COM 802.1X,
ANALISADOR DE PORTA SERIAL (SPAN) E PROTEÇÃO DE UNIDADE DE DADOS DE PROTOCOLO DE PONTE (BPDU). GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE. MODELO PARA REFERÊNCIA: WS-C2960X-24PS-BR 
Porte da empresa: ME/EPP

* 03.812.745/0002-24 PRIMETECH
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 7 R$ 20.000,0000 R$ 140.000,0000 25/11/2020
17:02:50

Marca: CISCO 
Fabricante: CISCO 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PS-BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS 100/1000MBPS SENDO
NO MÍNIMO 24 PORTAS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP FIXAS CAPACIDADE DE
ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64
MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS, COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE
PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O SWITCH HOMOLOGADO PELA
ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 19.434.659/0001-84 CPDTECH
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 7 R$ 200.000,0000 R$ 1.400.000,0000 25/11/2020
18:06:43

Marca: WS-C2960X-24PS-BR 
Fabricante: WS-C2960X-24PS-BR 
Modelo / Versão: WS-C2960X-24PS-BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WS-C2960X-24PS-BR SWITCH GERENCIÁVEL CAMADA 3 (L3): MÍNIMO DE 48 PORTAS
100/1000MBPS SENDO NO MÍNIMO 24 PORTAS POE+ COM 370 W E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA, MAIS 4 PORTAS 1000/10000MBPS SFP
FIXAS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING MÍNIMA DE 104 GBPS GERENCIAMENTO POR NAVEGADOR WEB MEMÓRIA E
PROCESSADOR: 256 MB SDRAM, 64 MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB DEVE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE QOS,
COMO DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIDADE E LIMITE DE TAXA PARA DETERMINADOS TRÁFEGOS EM UMA PORTA, VLAN OU TODO O
SWITCH HOMOLOGADO PELA ANATEL 0840-14-8996 VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V (FONTE INTERNA). GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17.000,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 10.000,0000 26.827.328/0001-70 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 9.032,0800 24.802.687/0001-47 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 9.900,0000 26.827.328/0001-70 27/11/2020 11:08:59:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

27/11/2020
10:57:26 Desclassificação da proposta de R$ 20.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

27/11/2020
10:59:01 Desclassificação da proposta de R$ 200.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 27/11/2020
10:59:10 Item Aberto.

Encerrado 27/11/2020
11:11:00 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/11/2020
15:13:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2020
16:05:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47.

Recusa 17/12/2020
10:56:41

Recusa da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R$ 9.032,0800. Motivo: Desclassificada de acordo com a análise do
Setor Técnico por não está de acordo com o item 8.6.2 do Edital.

Recusa 17/12/2020
10:57:13

Recusa da proposta. Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70, pelo
melhor lance de R$ 9.900,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Recusa 17/12/2020
10:57:29

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 17.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do
Edital.

Item cancelado no
julgamento

17/12/2020
10:58:11 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 139 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ

TECNOLOGIA EM
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB + TP 100 R$ 480,0000 R$ 48.000,0000 25/11/2020
19:43:25

Marca: Ragtech 
Fabricante: RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Modelo / Versão: Ragtech NOBREAK NEW SAVE 600VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 600VA COR: PRETO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V; TENSÃO DE SAÍDA: 115 V;
POTÊNCIA: 600 VA / 300 W, MÍNIMO 4 TOMADAS (PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (PLUGUE NBR 14136 10A/250V -
PINO DE 4MM DE DIÂMETRO)) ; FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO 0,5; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA. ESTABILIZADOR: 3 ESTÁGIOS
FILTRO DE LINHA EFICIÊNCIA: 90% (PAR A OPERAÇÃO REDE) E 80% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 V
7A. DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO
CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 23/11/2020
17:33:33

Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo / Versão: tsshara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK: 600VA COR: PRETO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V; TENSÃO DE SAÍDA: 115 V;
POTÊNCIA: 600 VA / 300 W, MÍNIMO 4 TOMADAS (PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (PLUGUE NBR 14136 10A/250V -
PINO DE 4MM DE DIÂMETRO)) ; FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO 0,5; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA. ESTABILIZADOR: 3 ESTÁGIOS
FILTRO DE LINHA EFICIÊNCIA: 90% (PAR A OPERAÇÃO REDE) E 80% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 V
7A. DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO
CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

Sim Sim PPB + TP 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 25/11/2020
17:36:57

Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo / Versão: SAVE HOME 600VA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SAVE HOME 600VA COD 4125 (Demais especificação no folder em anexo) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510
R$ 480,0000 12.488.669/0001-53 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

27/11/2020
11:22:06 Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Desclassificada de acordo com o item 6.1.4 do Edital.

Aberto 27/11/2020
11:22:14 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
13:32:44 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
13:32:44 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
10:10:27

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, pelo melhor lance de R$ 480,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do
Edital.

Recusa 17/12/2020
10:10:41

Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R$
1.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:11:12 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proposta para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 140 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL

LTDA
Sim Sim Nenhuma 18 R$ 10.000,0000 R$ 180.000,0000 23/11/2020

17:33:33
Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo / Versão: tsshara 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK PARA RACK 19´: POTÊNCIA 2.200 VA = 2.200 W, MONOVOLT COM ENTRADA E
SAÍDA 115V~ (SUFIXO S115), 8 TOMADAS DE 20A NO PADRÃO BRASILEIRO; PAINEL DE SINALIZAÇÃO, ALARMES DE ADVERTÊNCIA.
SISTEMA HOTSWAP DE BATERIAS; PROTEÇÕES PARA A CARGA CONTRA PROBLEMAS DA REDE ELÉTRICA, - QUEDA DE REDE
(BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO/SUBTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA ENTRADA,
CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU. DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO
PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS
AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA
LEI N° 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 14.517.117/0001-51 26/11/2020 09:02:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/11/2020
11:24:24 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/11/2020
13:33:10 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/11/2020
13:33:10 Item encerrado.

Recusa 17/12/2020
10:11:35

Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R$
10.000,0000. Motivo: Desclassificada de acordo com o item 8.3 do Edital.

Item cancelado
no julgamento

17/12/2020
10:11:53 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há lance para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/11/2020
09:03:50

Bom dia Srs. licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 26/11/2020
09:06:29

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
09:06:29

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
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Pregoeiro 26/11/2020
09:06:50

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:07:26

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:17:18

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:17:54

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:18:40

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
09:20:27

O item 4 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
09:28:58

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:29:53

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:30:30

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
09:30:49

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
09:30:49

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
09:40:53

O item 13 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
09:40:53

O item 13 teve empate real para o valor 416,4700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 26/11/2020
09:41:42

O item 12 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
09:41:59

O item 14 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
09:55:45

O item 11 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
09:56:18

O item 9 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:06:57

O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
10:07:35

O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
10:08:13

O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
10:22:11

O item 17 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:24:17

O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
10:25:35

A etapa aberta do item 5 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
10:25:35

O item 5 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:25:58

A etapa aberta do item 6 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
10:25:58

O item 6 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:26:07

A etapa aberta do item 8 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
10:26:07

O item 8 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:26:15

A etapa aberta do item 10 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
10:26:15

O item 10 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:26:42

A etapa aberta do item 15 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
10:26:42

O item 15 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:27:43

A etapa aberta do item 16 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
10:27:43

O item 16 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:33:58

O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
10:33:58

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
10:35:32

O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
10:36:02

O item 18 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
10:37:47

O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020 O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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10:49:25
Pregoeiro 26/11/2020

10:53:27
O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
11:00:22

O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
11:01:15

O item 23 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
11:14:08

O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
11:17:17

O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
11:18:21

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 26/11, às 13:30hs.

Sistema 26/11/2020
11:28:57

O item 27 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
11:29:47

O item 26 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III
do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de

todos os itens. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro 26/11/2020

13:33:12
Boa tarde Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 26/11/2020
13:35:04

A etapa aberta do item 19 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
13:35:04

O item 19 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
13:35:04

O item 19 teve empate real para o valor 25,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Pregoeiro 26/11/2020
13:35:11

A etapa aberta do item 20 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
13:35:11

O item 20 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
13:35:17

A etapa aberta do item 21 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
13:35:17

O item 21 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
13:35:24

A etapa aberta do item 24 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
13:35:24

O item 24 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
13:35:50

A etapa aberta do item 25 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
13:35:50

O item 25 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
13:42:15

O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:42:59

O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:43:25

O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:45:50

O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:46:22

O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:47:12

O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
13:52:19

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na
situação de ´Cancelado pelo Pregoeiro´.

Sistema 26/11/2020
13:53:34

O item 29 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
13:53:58

O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
13:54:08

O item 28 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
13:54:45

O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:55:56

O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:56:30

O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
13:58:32

O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
14:00:12

O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
14:00:43

O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
14:10:13

A etapa aberta do item 30 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:10:13

O item 30 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020 A etapa aberta do item 33 foi encerrada.
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14:10:20
Sistema 26/11/2020

14:10:20
O item 33 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:10:28

A etapa aberta do item 34 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:10:28

O item 34 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:10:35

A etapa aberta do item 36 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:10:35

O item 36 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:10:43

A etapa aberta do item 42 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:10:43

O item 42 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:10:49

A etapa aberta do item 47 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:10:49

O item 47 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:10:59

A etapa aberta do item 48 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:10:59

O item 48 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:11:06

A etapa aberta do item 49 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
14:11:06

O item 49 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
14:41:29

O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
14:41:29

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
14:57:15

O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:03:11

O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
15:08:01

O item 60 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:08:08

O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:10:01

O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:10:58

O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:11:20

A etapa aberta do item 50 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:11:20

O item 50 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:11:26

A etapa aberta do item 51 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:11:26

O item 51 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:11:32

A etapa aberta do item 54 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:11:32

O item 54 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:12:08

O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:12:48

O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:13:41

O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:14:14

O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
15:15:08

O item 62 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
15:18:34

O item 65 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:20:22

O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:20:43

A etapa aberta do item 63 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:20:43

O item 63 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:20:49

A etapa aberta do item 66 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:20:49

O item 66 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
15:23:55

O item 67 está encerrado.
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Pregoeiro 26/11/2020
15:25:40

O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:27:23

O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:28:49

O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:37:07

O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
15:37:07

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:51:11

O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
15:51:26

A etapa aberta do item 77 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:51:26

O item 77 está encerrado.

Sistema 26/11/2020
15:51:27

O item 101 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:51:32

A etapa aberta do item 78 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:51:32

O item 78 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:51:38

A etapa aberta do item 79 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:51:38

O item 79 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:51:51

A etapa aberta do item 80 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:51:51

O item 80 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:51:59

A etapa aberta do item 93 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:51:59

O item 93 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:52:06

A etapa aberta do item 94 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:52:06

O item 94 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:52:13

A etapa aberta do item 95 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:52:13

O item 95 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:52:21

A etapa aberta do item 96 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
15:52:21

O item 96 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
15:59:36

O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:01:11

O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:01:49

O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:02:35

O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:03:03

O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:03:13

A etapa aberta do item 102 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
16:03:13

O item 102 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
16:09:20

O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/11/2020
16:10:10

O item 103 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
16:12:18

O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:21:40

O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:23:26

O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:23:55

O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2020
16:24:08

A etapa aberta do item 105 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
16:24:08

O item 105 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
16:24:15

A etapa aberta do item 106 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020 O item 106 está encerrado.
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16:24:15
Pregoeiro 26/11/2020

16:24:26
A etapa aberta do item 107 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
16:24:26

O item 107 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
16:24:32

A etapa aberta do item 108 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
16:24:32

O item 108 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
16:24:39

A etapa aberta do item 109 foi encerrada.

Sistema 26/11/2020
16:24:39

O item 109 está encerrado.

Pregoeiro 26/11/2020
16:26:12

Srs Licitantes após a prorrogação do sistema a seção será encerrada, retornaremos no dia 27/11, às
09:30hs. Att,

Sistema 26/11/2020
16:26:28

O item 110 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
09:32:21

Bom dia srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 27/11/2020
09:32:38

Analisando propostas.

Pregoeiro 27/11/2020
09:32:55

A etapa aberta do item 111 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
09:32:55

O item 111 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
09:33:04

A etapa aberta do item 112 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
09:33:04

O item 112 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
09:33:39

A etapa aberta do item 113 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
09:33:39

O item 113 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
09:49:47

O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
09:54:16

O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
09:55:52

O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
09:56:55

O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
09:58:05

O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
09:58:56

O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:00:14

O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:00:55

O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:01:45

O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:01:45

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 124 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:02:33

O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:02:33

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 125 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:07:08

O item 117 está encerrado.

Sistema 27/11/2020
10:07:08

O item 117 teve empate real para o valor 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Pregoeiro 27/11/2020
10:07:11

O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:07:20

A etapa aberta do item 114 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:07:20

O item 114 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:07:33

A etapa aberta do item 115 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:07:33

O item 115 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:07:42

A etapa aberta do item 116 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:07:42

O item 116 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:08:23

O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:10:36

O item 122 está encerrado.
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Pregoeiro 27/11/2020
10:11:57

O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:12:20

O item 119 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:21:43

O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:21:43

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 129 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:25:48

O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:27:19

O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:28:43

O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:00

A etapa aberta do item 120 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:00

O item 120 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:11

A etapa aberta do item 123 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:11

O item 123 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:18

A etapa aberta do item 124 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:18

O item 124 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:24

A etapa aberta do item 125 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:24

O item 125 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:30

A etapa aberta do item 126 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:30

O item 126 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:36

A etapa aberta do item 127 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:36

O item 127 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:29:42

A etapa aberta do item 128 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
10:29:42

O item 128 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:33:55

O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:37:17

O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
10:39:30

O item 130 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
10:43:37

O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
10:59:10

O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/11/2020
11:11:00

O item 138 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
11:18:46

A etapa aberta do item 129 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
11:18:46

O item 129 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
11:18:52

A etapa aberta do item 131 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
11:18:52

O item 131 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
11:18:59

A etapa aberta do item 133 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
11:18:59

O item 133 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
11:19:06

A etapa aberta do item 134 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
11:19:06

O item 134 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
11:19:12

A etapa aberta do item 136 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
11:19:12

O item 136 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
11:19:18

A etapa aberta do item 137 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
11:19:18

O item 137 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020 O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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11:22:14
Pregoeiro 27/11/2020

11:24:24
O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/11/2020
11:34:32

Boa tarde Srs. licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 27/11, às 13:30hs.

Pregoeiro 27/11/2020
13:32:13

Boa tarde Srs. licitantes, declaro aberta a sessão, anlisando propostas.

Pregoeiro 27/11/2020
13:32:44

A etapa aberta do item 139 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
13:32:44

O item 139 está encerrado.

Pregoeiro 27/11/2020
13:33:10

A etapa aberta do item 140 foi encerrada.

Sistema 27/11/2020
13:33:10

O item 140 está encerrado.

Sistema 27/11/2020
13:33:10

O item 26 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/11/2020
13:33:10

Sr. Fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CPF/CNPJ 10.547.557/0001-09
em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance
final para o item 26, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 13:43:10 do dia 27/11/2020. Acesse a

Sala de Disputa.
Sistema 27/11/2020

13:43:10
O item 26 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 13:43:10 de 27/11/2020. O tempo expirou e o lance

não foi enviado pelo fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CPF/CNPJ
10.547.557/0001-09.

Sistema 27/11/2020
13:43:10

O item 26 está encerrado.

Sistema 27/11/2020
13:43:10

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar
através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 27/11/2020
14:16:41

Srs licitantes classificados, solicito envio de proposta final e documentos de habilitação de acordo com
os itens a seguir, 6.1.4 do Edital combinado com os itens 7.2; 8.6 e 8.6.2 do Edital, dessa forma, pede-

se envio de propostas em conformidade e acordo com o Termo de Referência e edital. O
descumprimento poderá acarretar desclassificação.

Pregoeiro 27/11/2020
14:21:55

Srs licitantes a sessão será encerrada e retornaremos no dia 02/12/2020, às 10:00hs.

Sistema 27/11/2020
14:33:45

Senhor fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema 27/11/2020
14:34:35

Senhor fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-
31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

Sistema 27/11/2020
14:34:56

Senhor fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-
31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema 27/11/2020
14:37:21

Senhor fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 9.

Sistema 27/11/2020
14:37:46

Senhor fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF: 37.704.105/0001-
31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.

Sistema 27/11/2020
14:38:48

Senhor fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.

Sistema 27/11/2020
14:39:27

Senhor fornecedor GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CNPJ/CPF: 30.426.527/0001-43,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.

Sistema 27/11/2020
14:40:11

Senhor fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Sistema 27/11/2020
14:41:27

Senhor fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 14.

Sistema 27/11/2020
14:42:09

Senhor fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.

Sistema 27/11/2020
14:42:59

Senhor fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.210.060/0001-60, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 17.

Sistema 27/11/2020
14:43:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CNPJ/CPF:
30.426.527/0001-43, enviou o anexo para o ítem 12.

Sistema 27/11/2020
14:43:21

Senhor fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 18.

Sistema 27/11/2020
14:44:11

Senhor fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 19.

Sistema 27/11/2020
14:44:33

Senhor fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.

Sistema 27/11/2020
14:45:30

Senhor fornecedor TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E, CNPJ/CPF:
33.518.624/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.

Sistema 27/11/2020
14:45:51

Senhor fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.

Sistema 27/11/2020
14:46:38

Senhor fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Sistema 27/11/2020
14:47:23

Senhor fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.791.227/0001-06, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 27.

Sistema 27/11/2020
14:47:42

Senhor fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.791.227/0001-06, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 28.

Sistema 27/11/2020
14:48:00

Senhor fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 29.

Sistema 27/11/2020
14:48:19

Senhor fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 30.

Sistema 27/11/2020
14:48:46

Senhor fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 33.
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Sistema 27/11/2020
14:50:34

Senhor fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 51.

Sistema 27/11/2020
14:50:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.210.060/0001-
60, enviou o anexo para o ítem 17.

Sistema 27/11/2020
14:51:50

Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 60.

Sistema 27/11/2020
14:52:47

Senhor fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 62.

Sistema 27/11/2020
14:53:13

Senhor fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 63.

Sistema 27/11/2020
14:53:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E,
CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54, enviou o anexo para o ítem 21.

Sistema 27/11/2020
14:54:03

Senhor fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
26.168.952/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.

Sistema 27/11/2020
14:54:53

Senhor fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 66.

Sistema 27/11/2020
14:55:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.791.227/0001-06,
enviou o anexo para o ítem 27.

Sistema 27/11/2020
14:55:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.791.227/0001-06,
enviou o anexo para o ítem 28.

Sistema 27/11/2020
14:55:33

Senhor fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.

Sistema 27/11/2020
14:56:59

Senhor fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 93.

Sistema 27/11/2020
14:57:18

Senhor fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 94.

Sistema 27/11/2020
14:57:48

Senhor fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 95.

Sistema 27/11/2020
14:58:05

Senhor fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 96.

Sistema 27/11/2020
14:58:59

Senhor fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 101.

Sistema 27/11/2020
14:59:20

Senhor fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102.

Sistema 27/11/2020
15:00:18

Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103.

Sistema 27/11/2020
15:00:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23, enviou o
anexo para o ítem 62.

Sistema 27/11/2020
15:00:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, enviou o anexo para o ítem 11.

Sistema 27/11/2020
15:01:00

Senhor fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 105.

Sistema 27/11/2020
15:01:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27,
enviou o anexo para o ítem 14.

Sistema 27/11/2020
15:01:51

Senhor fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 107.

Sistema 27/11/2020
15:02:47

Senhor fornecedor PELSTER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.636.077/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 109.

Sistema 27/11/2020
15:03:07

Senhor fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 110.

Sistema 27/11/2020
15:03:48

Senhor fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 114.

Sistema 27/11/2020
15:04:10

Senhor fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 115.

Sistema 27/11/2020
15:04:41

Senhor fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 116.

Sistema 27/11/2020
15:05:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02, enviou o anexo para o ítem 65.

Sistema 27/11/2020
15:05:09

Senhor fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 117.

Sistema 27/11/2020
15:05:26

Senhor fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF: 26.827.328/0001-70, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 119.

Sistema 27/11/2020
15:06:10

Senhor fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 122.

Sistema 27/11/2020
15:07:13

Senhor fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 123.

Sistema 27/11/2020
15:07:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, enviou o anexo para o ítem 9.

Sistema 27/11/2020
15:07:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, enviou o anexo para o ítem 18.

Sistema 27/11/2020
15:07:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, enviou o anexo para o ítem 102.

Sistema 27/11/2020
15:08:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, enviou o anexo para o ítem 30.

Sistema 27/11/2020
15:08:09

Senhor fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 124.

Sistema 27/11/2020
15:08:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:
26.827.328/0001-70, enviou o anexo para o ítem 115.

Sistema 27/11/2020 Senhor fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90, solicito o envio do
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15:08:28 anexo referente ao ítem 125.
Sistema 27/11/2020

15:08:29
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATEUS OLIVEIRA E SILVA 00036769193, CNPJ/CPF:

26.827.328/0001-70, enviou o anexo para o ítem 119.
Sistema 27/11/2020

15:09:18
Senhor fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-

09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 126.
Sistema 27/11/2020

15:10:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70,

enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema 27/11/2020

15:10:07
Senhor fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 128.
Sistema 27/11/2020

15:10:47
Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:

31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 129.
Sistema 27/11/2020

15:11:09
Senhor fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-

09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 130.
Sistema 27/11/2020

15:11:20
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.680.580/0001-70,

enviou o anexo para o ítem 116.
Sistema 27/11/2020

15:12:00
Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:

24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 131.
Sistema 27/11/2020

15:12:18
Senhor fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 133.
Sistema 27/11/2020

15:12:27
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06,

enviou o anexo para o ítem 101.
Sistema 27/11/2020

15:12:36
Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:

24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 134.
Sistema 27/11/2020

15:12:42
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06,

enviou o anexo para o ítem 105.
Sistema 27/11/2020

15:12:48
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04, enviou o

anexo para o ítem 107.
Sistema 27/11/2020

15:12:56
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06,

enviou o anexo para o ítem 122.
Sistema 27/11/2020

15:13:07
Senhor fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:

26.168.952/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 136.
Sistema 27/11/2020

15:13:19
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:

01.682.745/0001-40, enviou o anexo para o ítem 93.
Sistema 27/11/2020

15:13:28
Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:

24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 137.
Sistema 27/11/2020

15:13:48
Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:

24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 138.
Sistema 27/11/2020

15:14:12
Senhor Pregoeiro, o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51,

enviou o anexo para o ítem 128.
Sistema 27/11/2020

15:14:31
Senhor Pregoeiro, o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51,

enviou o anexo para o ítem 133.
Sistema 27/11/2020

15:15:21
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI,

CNPJ/CPF: 26.168.952/0001-02, enviou o anexo para o ítem 136.
Sistema 27/11/2020

15:19:16
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PELSTER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.636.077/0001-22, enviou o

anexo para o ítem 109.
Sistema 27/11/2020

15:20:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, enviou o

anexo para o ítem 19.
Sistema 27/11/2020

15:20:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, enviou o

anexo para o ítem 29.
Sistema 27/11/2020

15:21:10
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, enviou o

anexo para o ítem 33.
Sistema 27/11/2020

15:21:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:

37.704.105/0001-31, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema 27/11/2020

15:22:50
Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:

37.704.105/0001-31, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema 27/11/2020

15:24:06
Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883, CNPJ/CPF:

37.704.105/0001-31, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema 27/11/2020

15:25:17
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o

anexo para o ítem 60.
Sistema 27/11/2020

15:32:32
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema 27/11/2020

15:33:06
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema 27/11/2020

15:33:51
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 33.460.823/0001-59, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema 27/11/2020

15:34:43
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47,

enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema 27/11/2020

15:35:12
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47,

enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema 27/11/2020

15:35:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47,

enviou o anexo para o ítem 110.
Sistema 27/11/2020

15:35:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47,

enviou o anexo para o ítem 114.
Sistema 27/11/2020

15:39:32
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, enviou o

anexo para o ítem 66.
Sistema 27/11/2020

15:39:52
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, enviou o

anexo para o ítem 117.
Sistema 27/11/2020

15:42:48
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:

10.547.557/0001-09, enviou o anexo para o ítem 126.
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Sistema 27/11/2020
15:43:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:
10.547.557/0001-09, enviou o anexo para o ítem 130.

Sistema 27/11/2020
16:00:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, enviou o anexo para o ítem 94.

Sistema 27/11/2020
16:00:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, enviou o anexo para o ítem 95.

Sistema 27/11/2020
16:01:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF:
01.682.745/0001-40, enviou o anexo para o ítem 96.

Sistema 27/11/2020
16:02:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 131.

Sistema 27/11/2020
16:03:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 134.

Sistema 27/11/2020
16:04:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 137.

Sistema 27/11/2020
16:05:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 138.

Sistema 27/11/2020
16:07:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.440.172/0001-25, enviou o anexo para o ítem 67.

Sistema 27/11/2020
16:10:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, enviou o anexo para o ítem 13.

Sistema 27/11/2020
16:15:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, enviou o anexo para o ítem 20.

Sistema 27/11/2020
16:17:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o ítem 103.

Sistema 27/11/2020
16:17:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o ítem 129.

Sistema 27/11/2020
16:52:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90, enviou
o anexo para o ítem 123.

Sistema 27/11/2020
16:53:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90, enviou
o anexo para o ítem 124.

Sistema 27/11/2020
16:53:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.877.958/0001-90, enviou
o anexo para o ítem 125.

Pregoeiro 02/12/2020
10:04:25

Bom dia Srs. licitantes, declaro aberta a sessão,setor técnico requisitante analisando documentos e
proposta de preços.

Pregoeiro 02/12/2020
10:22:13

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 09/12/2020, às 09:30hs.

Pregoeiro 09/12/2020
09:34:44

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão, documentos e proposta de preços sendo analisado por
Setor técnico da Superitendência de Informatização.

Pregoeiro 09/12/2020
11:15:13

Srs licitantes bom dia, a sessão será encerrada, e retornaremos no dia 16/12/2020, às 09:30hs,
processo em análise com Setor Técnico.

Pregoeiro 16/12/2020
09:36:39

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão, analisando propostas e documentos de habilitação.

Pregoeiro 16/12/2020
09:46:48

Para JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883 - Sr licitante bom dia, sua proposta no item
05 está com o valor de R$ 45,50 solicito confirmação para reajustamento de valor referente ao anexado

em proposta.
Pregoeiro 16/12/2020

11:12:10
Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 16/12/20, às 13:30hs.

Pregoeiro 16/12/2020
13:32:04

Boa tarde Srs. licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 16/12/2020
14:38:13

Para BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI - Solicito envio de documentos complementares de
habilitação de acordo com o item 8.6 do Edital. Att,

Sistema 16/12/2020
14:40:14

Senhor fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 101.

Sistema 16/12/2020
14:40:42

Senhor fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 105.

Pregoeiro 16/12/2020
15:26:50

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 17/12/2020, às 09:30hs.

Sistema 16/12/2020
16:22:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06,
enviou o anexo para o ítem 101.

Sistema 16/12/2020
16:23:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.260.724/0001-06,
enviou o anexo para o ítem 105.

Pregoeiro 17/12/2020
09:34:19

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta sessão, analisando propostas.

Pregoeiro 17/12/2020
11:06:58

Srs Licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 17/12/2020, às 13:30hs.

Pregoeiro 17/12/2020
13:39:58

Srs licitantes boa tarde declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 17/12/2020
14:01:30

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 05/01/2021, às 09:30hs.

Pregoeiro 05/01/2021
09:33:55

Bom dia Srs. licitantes, declaro aberta a sessão.

Sistema 05/01/2021
10:11:13

Senhor fornecedor MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
33.460.823/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.

Pregoeiro 05/01/2021
10:13:59

Para MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM - Sr licitante, solicito envio
de proposta de preços, assim como documentos de habilitação de acordo com o item 8.6 do Edital,

combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Sistema 05/01/2021

10:19:16
Senhor fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro 05/01/2021 Para HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - Sr licitante, solicito envio de proposta de preços, assim
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10:20:41 como documentos de habilitação para o item 15, de acordo com o item 8.6 do Edital, combinado com o
item 8.6.2 do Edital.

Sistema 05/01/2021
10:23:44

Senhor fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-
09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Pregoeiro 05/01/2021
10:24:28

Para VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - Sr licitante, solicito envio de proposta de
preços, assim como documentos de habilitação para o item 26, de acordo com o item 8.6 do Edital,

combinado com o item 8.6.2 do Edital.
10.547.557/0001-09 05/01/2021

10:31:46
Bom dia

10.547.557/0001-09 05/01/2021
10:32:41

ok, vamos providenciar

Sistema 05/01/2021
10:41:56

Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.

Pregoeiro 05/01/2021
10:42:40

Para HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Sr licitante, solicito envio
de proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 101, de acordo com o item

8.6 do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Sistema 05/01/2021

10:48:50
Senhor fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:

19.434.659/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 122.
Pregoeiro 05/01/2021

10:49:27
Para CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr licitante, solicito envio de

proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 122, de acordo com o item 8.6
do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.

19.434.659/0001-84 05/01/2021
10:51:30

ciente.

Sistema 05/01/2021
11:01:52

Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 130.

Pregoeiro 05/01/2021
11:02:33

Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Sr licitante, solicito envio de
proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 130, de acordo com o item 8.6

do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Pregoeiro 05/01/2021

11:08:54
Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 05/01/2021, às 15:00hs.

Sistema 05/01/2021
11:24:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, enviou o anexo para o ítem 122.

Sistema 05/01/2021
11:29:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF:
10.547.557/0001-09, enviou o anexo para o ítem 26.

Sistema 05/01/2021
11:48:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 101.

Sistema 05/01/2021
11:55:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51,
enviou o anexo para o ítem 15.

Sistema 05/01/2021
11:56:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o ítem 130.

Pregoeiro 05/01/2021
15:05:58

Boa tarde, declaro aberta a sessão.

Sistema 05/01/2021
15:13:09

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 05/01/2021
15:13:53

Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.

Pregoeiro 05/01/2021
15:14:42

Para HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Sr licitante, solicito envio
de proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 63, de acordo com o item

8.6 do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Sistema 05/01/2021

16:00:28
Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,

CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 63.
Pregoeiro 05/01/2021

16:13:48
Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 07/01/21, às 10:00hs.

Pregoeiro 07/01/2021
10:02:47

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 07/01/2021
11:19:08

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 08/01/21, às 10:00hs.

Pregoeiro 08/01/2021
10:02:41

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Sistema 08/01/2021
10:26:26

Senhor fornecedor RA TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 10.312.101/0001-51, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 67.

Pregoeiro 08/01/2021
10:27:18

Para RA TELECOM LTDA - Sr licitante, solicito envio de proposta de preços, assim como documentos de
habilitação para o item 67, de acordo com o item 8.6 do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.

Sistema 08/01/2021
10:29:43

Senhor fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Pregoeiro 08/01/2021
10:30:29

Para QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - Sr licitante, solicito envio de proposta de
preços, assim como documentos de habilitação para o item 26, de acordo com o item 8.6 do Edital,

combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Pregoeiro 08/01/2021

10:34:00
Para CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr licitante, solicito envio de

proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 101, de acordo com o item 8.6
do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.

Sistema 08/01/2021
10:34:24

Senhor fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.

Sistema 08/01/2021
10:38:07

Senhor fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19.434.659/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103.

Pregoeiro 08/01/2021
10:38:27

Para CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr licitante, solicito envio de
proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 103, de acordo com o item 8.6

do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
19.434.659/0001-84 08/01/2021

10:38:53
Ciente.
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19.434.659/0001-84 08/01/2021
10:39:50

Quanto ao item 137 temos interesse de reduzir ao valor estimado.

19.434.659/0001-84 08/01/2021
10:40:01

E a nossa proposta atende as especificações.

Pregoeiro 08/01/2021
10:46:30

Para CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Proposta recusada para o item
102 de acordo com o Setor Técnico de Tecnologia de Informação baseado no item 7.2 do Edital.

19.434.659/0001-84 08/01/2021
10:49:53

Ciente.

19.434.659/0001-84 08/01/2021
10:50:22

Porém o item correto seria o 137.

Sistema 08/01/2021
11:10:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, enviou o anexo para o ítem 101.

Sistema 08/01/2021
11:11:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, enviou o anexo para o ítem 103.

Pregoeiro 08/01/2021
11:12:19

Srs licitantes, a sessão será encerrada, retornaremos no dia 08/01/21, às 14:00hs.

Sistema 08/01/2021
11:17:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RA TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 10.312.101/0001-51, enviou o anexo
para o ítem 67.

Sistema 08/01/2021
13:40:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.488.669/0001-53, enviou o anexo para o ítem 26.

Pregoeiro 08/01/2021
14:22:21

Boa tarde declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 08/01/2021
14:26:27

De acdrdo com o Art. 35 do decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o sistema de informação
de Internet ficou inoperante no horário de abertura do certame, acima dos 10 (DEZ) minutos, dessa

forma, a sessão será suspensa e retornaremos no dia 21/01/21, às 10:00hs.
Pregoeiro 08/01/2021

14:27:37
Retificação: De acdrdo com o Art. 35 do decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 (acordo).

Pregoeiro 21/01/2021
10:03:33

Srs licitantes bom dia, declaro aberta a sessão, documentos sendo analisados por Setor Técnico de
Informação.

Pregoeiro 21/01/2021
10:11:19

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante bom dia, solicito envio da certificação Linux Ubuntu 18.04
LTS 64 Bits ou superior de acordo com o Termo de Referência item 60 apêndice D 1.10 Sistema

Operacional e Certificações. De acordo com o item 24.10.1 Att,
Sistema 21/01/2021

10:11:33
Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 60.
04.602.789/0001-01 21/01/2021

10:16:52
Bom dia Sr. Pregoeiro

Sistema 21/01/2021
10:17:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o
anexo para o ítem 60.

04.602.789/0001-01 21/01/2021
10:20:40

Anexamos o certificado emitido por laboratório independente, comprovando que o modelo ofertado é
compatível com as distribuições Linux Ubuntu, Debian, Suse, Red Hat e Fenix.

Sistema 21/01/2021
10:48:02

Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.

Pregoeiro 21/01/2021
10:48:51

Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Sr licitante, solicito envio de
proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 19, de acordo com o item 8.6

do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Pregoeiro 21/01/2021

11:18:27
Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 21/01, às 14:00hs.

Sistema 21/01/2021
11:29:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o ítem 19.

Pregoeiro 21/01/2021
14:07:57

Boa tarde declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 21/01/2021
16:32:34

Srs licitantes a sessão será encerrada, análise de documentação, retornaremos no dia 22/01, às
10:00hs.

Pregoeiro 22/01/2021
10:01:50

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 22/01/2021
11:20:10

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 22/01, às 14:00hs, fase em anásile de
documentos pelo Setor Técnico de Informática.

Pregoeiro 22/01/2021
14:02:02

Boa tarde declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 22/01/2021
15:22:02

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 26/01, às 14:00hs.

Pregoeiro 26/01/2021
14:05:54

Boa tarde Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Sistema 26/01/2021
14:30:39

Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF:
31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Pregoeiro 26/01/2021
14:31:46

Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - Sr licitante, solicito envio de
proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 26, de acordo com o item 8.6

do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Sistema 26/01/2021

14:35:33
Senhor fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 133.
Pregoeiro 26/01/2021

14:42:05
Para HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - Sr licitante boa tarde, solicito envio de Certificado do

Sistema Operacional LINUX UBUNTU 18.04 LTS 64 Bits ou superior, de acordo com o apêndice D do
Termo de Referência 1.10 Sistema Operacional e Certificados. Para o item 133.

Sistema 26/01/2021
14:54:19

Senhor fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 60.

Pregoeiro 26/01/2021
14:54:58

Para DRIVE A INFORMATICA LTDA - Sr licitante, solicito envio de proposta de preços, assim como
documentos de habilitação para o item 60, de acordo com o item 8.6 do Edital, combinado com o item

8.6.2 do Edital.
00.677.870/0005-23 26/01/2021

14:56:36
Olá, boa tarde Sr. pregoeiro.
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00.677.870/0005-23 26/01/2021
14:58:20

Iremos providenciar.

00.677.870/0005-23 26/01/2021
15:06:24

Sr. Pregoeiro, (A), frente aos documentos de habilitação já enviamos no cadastro da proposta, assim
questiono se devemos reenviar tudo novamente e ou somente a proposta de preços reajustada?

Sistema 26/01/2021
15:38:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO,
CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o ítem 26.

Sistema 26/01/2021
15:43:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.461.255/0001-51,
enviou o anexo para o ítem 133.

Sistema 26/01/2021
16:00:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DRIVE A INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.677.870/0005-23, enviou o
anexo para o ítem 60.

Pregoeiro 26/01/2021
16:35:18

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 27/01, ás 14:00hs.

Pregoeiro 27/01/2021
14:02:35

Boa tarde Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Sistema 27/01/2021
14:05:43

Senhor fornecedor GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ/CPF: 34.152.516/0001-73,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Pregoeiro 27/01/2021
14:06:41

Para GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - Sr licitante, solicito envio de proposta de preços,
assim como documentos de habilitação para o item 26, de acordo com o item 8.6 do Edital, combinado

com o item 8.6.2 do Edital.
Sistema 27/01/2021

14:08:26
Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:

24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 130.
Pregoeiro 27/01/2021

14:09:02
Para HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Sr licitante, solicito envio
de proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 130, de acordo com o item

8.6 do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Sistema 27/01/2021

14:55:33
Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,

CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 130.
Pregoeiro 27/01/2021

16:02:38
Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 28/01, às 14:00hs.

Pregoeiro 28/01/2021
14:02:38

Boa tarde Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 28/01/2021
16:14:55

Srs licitantes a sessão será encerrada, Setor técnico em verificação de itens, retornaremos no dia
02/02, às 10:00hs.

Pregoeiro 02/02/2021
10:04:16

Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Sistema 02/02/2021
10:17:01

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 02/02/2021
10:17:18

Senhor fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF:
24.802.687/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Pregoeiro 02/02/2021
10:18:08

Para HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Sr licitante, solicito envio
de proposta de preços, assim como documentos de habilitação para o item 26, de acordo com o item

8.6 do Edital, combinado com o item 8.6.2 do Edital.
Pregoeiro 02/02/2021

11:08:01
Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 02/02, às 14:00hs.

Sistema 02/02/2021
11:18:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN,
CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, enviou o anexo para o ítem 26.

Pregoeiro 02/02/2021
14:03:35

Boa tarde Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 02/02/2021
15:42:54

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 03/02, às 09:30hs.

Pregoeiro 03/02/2021
09:32:17

|Bom dia Srs licitantes, declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 03/02/2021
11:12:39

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 03/02, ás 14:30hs.

Pregoeiro 03/02/2021
14:33:25

Boa tarde declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 03/02/2021
15:56:00

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 04/02, às 09:30hs.

Pregoeiro 04/02/2021
09:33:04

Bom dia Srs licitantes declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 04/02/2021
09:40:17

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/02/2021 às 10:10:00.

Pregoeiro 04/02/2021
10:40:07

Srs licitantes a sessão será encerrada, retornaremos no dia 04/02, às 14:00hs.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

19/11/2020
15:32:22

Pregoeiro Anterior: 03264457733-SERGIO CARVALHO PASCOAL . Pregoeiro Atual: 01658927737-ALMERINDA
SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA . Justificativa: Alteração de pregoeiro para inserção de pedidos de
esclarecimentos.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

25/11/2020
14:39:01

Pregoeiro Anterior: 01658927737-ALMERINDA SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA . Pregoeiro Atual:
03264457733-SERGIO CARVALHO PASCOAL . Justificativa: Troca de Pregoeiro.

Abertura de Prazo 26/11/2020
13:52:19 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

04/02/2021
09:40:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/02/2021 às 10:10:00.
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Data limite para registro de recurso: 09/02/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 12/02/2021.
Data limite para registro de decisão: 25/02/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:28 horas do dia 04 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

 
SERGIO CARVALHO PASCOAL 
Pregoeiro Oficial

ALMERINDA SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA
Equipe de Apoio

DOUGLAS REIS RODRIGUES
Equipe de Apoio

RODRIGO LOIOLA BERNARDINO
Equipe de Apoio

 Ver Ata Posterior   

 
 

Voltar   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DLO

DIVISÃO DE COMPRAS - DICOMP
 
EDITAL Nº 578/2020/DLO-DCO-UFMG

Processo nº 23072.215993/2020-26

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23072.215993/2020-26

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Departamento
de Logís�ca e de Suprimentos de Serviços Operacionais - UASG 153254 - Administração Geral / UFMG, sediada na Av. Antônio
Carlos, nº 6627 - Campus Pampulha - Belo Horizonte/MG - CEP: 31270-901, realizará licitação, para registro de preços, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto
nº 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão: 11 (onze) de novembro de 2020

Horário: 09h00 (nove horas)

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br /compras

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de
informá�ca, via Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quan�dades, exigências e es�ma�vas, inclusive as
encaminhadas pelos órgãos e en�dades par�cipantes, estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em grupos e itens, conforme Anexo II deste Edital, facultando-se ao licitante a par�cipação
em quantos grupos e/ou itens forem de seu interesse.

1.2.1.  A licitante deverá par�cipar de todos os itens que compõem o grupo.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências con�das neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e unidades par�cipantes, bem como a eventuais adesões são as que
constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o www.gov.br/compras, por
meio de cer�ficado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação,
e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto
no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
coopera�vas mencionadas no ar�go 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa �sica e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administra�va ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. En�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-
Plenário).

4.4. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de
setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4.9. Que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.
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4.5. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e
neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema
ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário por item e valor unitário e total do grupo;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável, o modelo, o prazo de garan�a.

6.1.4.1. A marca ofertada pela empresa licitante vincula à sua proposta de modo que não serão aceitos produtos de
marcas diferentes caso a empresa vença a licitação;

6.1.4.2. É vedada a oferta de mais de uma marca por item. Caso seja verificada esta ocorrência, a proposta será
desclassificada;

6.1.4.3. É vedada a oferta de marca diferentes para os itens que compõem o grupo (família de itens), conforme jus�fica�va
anexa aos autos do processo.

6.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando par�ciparem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons�tuição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os par�cipantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de
lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.  Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item e total do grupo.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade, para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas superiores, com preços, até dez por cento, àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial.
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O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automá�ca para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º,
da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.25.1. No pais;

7.25.2. Por empresas brasileiras;

7.25.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.25.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os
lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo, mínimo, de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.29. Para a aquisição de bens comuns de informá�ca e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será
assegurado o direito de preferência previsto no seu ar�go 3º, conforme procedimento estabelecido nos ar�gos 5° e 8° do Decreto
n° 7.174, de 2010.

7.29.1. Nas contratações de bens e serviços de informá�ca e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº
7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse bene�cio em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa �sica deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Norma�va RFB nº 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
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8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta[1].

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracterís�cas do
material ofertado, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, além de outras informações per�nentes, a exemplo
dos cer�ficados, catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.2.1. Caso os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais não contemplem todas as especificações exigidas na
descrição do(s) item(ns), ora licitado(s), a licitante deverá complementá-los com as especificações faltantes,  em conformidade
com as exigências do Anexo II – especificações;

8.6.3. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o
Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o
documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) n° 7174, de 2010.

8.6.4. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos
técnicos per�nentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.

8.6.4.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de
nova aplicação da margem de preferência.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
con�nuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja ob�do preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for
o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros: 

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União ();
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça
().

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos - CADICON, man�dos pelo Tribunal de
Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU h�ps://cer�does.apf.apps.tcu.gov.br/

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de
improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

9.1.2.2. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
par�cipação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante
u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data
prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data
da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação
atualizada;

9.2.3.  O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os
eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permi�dos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emi�dos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos per�nentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial
da respec�va sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;
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9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o par�cipante, sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de coopera�va: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respec�va sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do trabalho, mediante a apresentação de cer�dão
nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao
seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo
exercício contrata ou concorre;

9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar
tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do úl�mo exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. No caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl�ma auditoria contábil-
financeira, conforme dispõe o ar�go 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria
não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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A�vo Total

SG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 
A�vo Circulante

LC = -----------------------------------
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor es�mado da
contratação ou do item per�nente.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Comprovação de ap�dão para o fornecimento de bens em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o
objeto desta licitação, ou com o item per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracterís�cas mínimas:

a) Comprovar o fornecimento de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do volume es�mado de equipamentos com caracterís�cas
compa�veis com o objeto da presente licitação, incluindo garan�a e assistência técnica, em período compreendido durante os
úl�mos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação deste Edital, podendo considerar contratos já executados e/ou em
execução;

9.11.1.2. A comprovação de capacidade técnica será realizada individualmente para cada item.

9.11.1.3. Para cada item, a(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar:

a) Atestado(s) que se refiram a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior devendo ser comprovado por meio do contrato;

b) Atestado(s) que se refiram ao fornecimento de equipamentos de informá�ca no âmbito de sua a�vidade econômica principal
ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.11.1.4. A licitante deve disponibilizar, quando solicitado todas as informações necessárias à comprovação de legi�midade
do(s) atestado(s) apresentado(s) fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da Contratante.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl�mo
exercício.

9.13. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
jus�fica�va.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumula�vamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que es�ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumula�va dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es) cuja re�rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis
na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e os que dele
dependam.
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não re�rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garan�a contratual dos bens fornecidos na presente contratação

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a par�r da data de
sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura da Ata de Registro
de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respec�vas quan�dades,
preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emi�do
instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do
adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

17.3.1. Referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da
Lei nº 8.666, de 1993;
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17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de no mínimo 90 (noventa) dias prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão
temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não es�ver
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de
preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;

22.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.3. Apresentar documentação falsa;

22.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.6. Não man�ver a proposta;

22.1.7. Cometer fraude fiscal;

22.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de
preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao
objeto da contratação;

22.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou
Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR.

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administra�va.

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa
jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.14. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao
licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes
serão classificados segundo a ordem da úl�ma proposta individual apresentada durante a fase compe��va.

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será
u�lizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos
ar�gos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail scompras@dsg.ufmg.br ou por pe�ção
dirigida ou protocolada no endereço Av. Antônio Carlos, nº 6627 - Campus Pampulha - Belo Horizonte/MG - CEP: 31270-901,
Seção de Compras do DLO/UFMG.

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a
administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras, e
também poderá ser lido e/ou ob�do no endereço Av. Antônio Calos, 6.627 - Campus Pampulha, Belo Horizonte - MG, nos dias
úteis, no horário das 08h00 às 16h00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra�vo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. Anexo I - Termo de Referência

25.12.2. Anexo II - Especificações técnicas e Modelo de Proposta

25.12.3. Anexo III - Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso.

25.12.4.  Anexo IV - Minuta de Termo de Contrato

25.12.5. Anexo V - Declaração Sustentabilidade;

25.12.6. Anexo VI - Declaração e concordância com a Ata de Registro de Preços

25.12.7. Anexo VII - Endereço das unidades par�cipantes

25.12.8. Anexo VIII - Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou de Parentesco

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020
 
 

Margarete Maria Parreiras
Diretora da DICOMP/DLO/UFMG
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[1] Subitens 8.6.2; 8.6.3 e 8.6.4 inseridos de acordo com as caracterís�cas do objeto licitado.

 
O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela autoridade responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno da UFMG, cujos
fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Documento assinado eletronicamente por Margarete Maria Parreiras, Diretor(a) de divisão, em 26/10/2020, às 20:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0333759 e o código CRC D0E0A143.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos de informá�ca, via Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quan�dades,
exigências e es�ma�vas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e en�dades par�cipantes, estabelecidas neste instrumento:

1.2. As especificações e caracterís�cas mínimas exigidas encontram-se no Anexo II;

1.3. Es�ma�vas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e en�dade(s) par�cipante(s):

UASG Município/UF de
Entrega Quan�dade

152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 157
153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15

153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3
153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 12
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 11

153274 - PRO-REITORIA DE POS-GRADUA¢AO/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 40
153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 100
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 16

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 45
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 68

153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG Belo Horizonte/MG 20
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 321
153284 - FACULDADE DE DIREITO/UFMG Belo Horizonte/MG 12

153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFM Belo Horizonte/MG 30
153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15

153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 70
153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG Belo Horizonte/MG 50

153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 80
153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG Belo Horizonte/MG 30

153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG Belo Horizonte/MG 3
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 60

Total do item 1  1231
UASG Município/UF de Quan�dade
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Entrega
152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A

DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 121
153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15

153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3
153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 13
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 11

153274 - PRO-REITORIA DE POS-GRADUA¢AO/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 10
153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 100
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 17

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 10
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 78

153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG Belo Horizonte/MG 20
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 73
153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFM Belo Horizonte/MG 30
153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15

153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 70
153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG Belo Horizonte/MG 50

153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 80
153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG Belo Horizonte/MG 30

153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG Belo Horizonte/MG 4
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 70

Total do item 2  876

UASG Município/UF de
Entrega Quan�dade

152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 36
153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153258 - CENTRO COMPUTACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 30
153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 7
153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 30
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 15
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 65
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 60
153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFM Belo Horizonte/MG 81
153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Belo Horizonte/MG 2

153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 20
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 60

153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 66
153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 10

Total do item 3  525

UASG Município/UF de
Entrega Quan�dade

152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1
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153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 25
153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 7
153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 30

153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 30
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 30
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 35
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 95
153284 - FACULDADE DE DIREITO/UFMG Belo Horizonte/MG 4

153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFM Belo Horizonte/MG 81
153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Belo Horizonte/MG 2

153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 20
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 60

153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 83
153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 10
Total do item 4  530

UASG Município/UF de
Entrega Quan�dade

152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 39
153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 2
153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 6
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 2
153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 20
153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Belo Horizonte/MG 10

153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 8
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 25

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 20
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 27

153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG Belo Horizonte/MG 4
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 32
153284 - FACULDADE DE DIREITO/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFM Belo Horizonte/MG 10
153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 60
153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Belo Horizonte/MG 8

153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG Belo Horizonte/MG 120
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 30

153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 25
153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 6

153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG Belo Horizonte/MG 10
153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 30
Total do item 5  512

UASG Município/UF de
Entrega Quan�dade

153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 22
153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 1
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 10
153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 5
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153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 2
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 7

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 10
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153284 - FACULDADE DE DIREITO/UFMG Belo Horizonte/MG 15
153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Belo Horizonte/MG 8
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5
153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG Belo Horizonte/MG 10
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 30

Total do item 6  183

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Contextualização e Jus�fica�va da Contratação:

2.1.1. A contratação centralizada de estações de trabalho (desktops) e equipamentos móveis (notebooks e tablets) é
mo�vada pela materialidade em termos do total de gastos previstos para 2020/2021 e da quan�dade de inicia�vas fragmentadas
de aquisição nos diferente Planos Anuais de Contratação (PAC) das unidades gestoras da Universidade Federal de Minas Gerais.

2.1.2. Nesse sen�do, a presente contratação possui um significa�vo potencial de economia, abarcando a redução dos
custos administra�vos provenientes da centralização da compra bem como a diminuição do valor unitário de cada equipamento
por meio do potencial do ganho de escala, oriundo da quan�dade de equipamentos previstos para 2020/2021.

2.1.3. A centralização da aquisição permite a padronização das especificações dos equipamentos com vistas a
estabelecer um padrão de qualidade e, assim, desonerar as unidades gestoras da UFMG de alocar recursos humanos na
especificação dos equipamentos, bem como na instrução e realização de processos licitatórios de menor porte. Além disso, tal
centralização permite que a Administração alcance propostas de menor preço por meio do ganho de escala e do incen�vo à
compe�ção na disputa pelos equipamentos a serem licitados.

2.1.4. Desse modo, a presente contratação é mo�vada pelo potencial de economia processual advindo da racionalização
de diversos processos de compras e pelos bene�cios diretos de qualidade e agilidade no fornecimento de equipamentos
adequados ao bom desempenho das a�vidades administra�vas das unidades par�cipantes.

2.1.5. Na verdade, as diversas unidades, acadêmicas e administra�vas da UFMG, possuem necessidades con�nuas de
aquisição e reposição desses �pos de equipamento (desktops, monitores, notebooks e tablets). Assim, uma compra centralizada
pode resultar na redução de gastos em função da realização de um único processo de contratação, de forma eficiente e
planejada, em vez de licitações pulverizadas nas diversas unidades gestoras da UFMG com a u�lização e sobrecarga de escassos
recursos de TI disponíveis.

2.1.6. Além de melhorar a qualidade técnica dos artefatos de contratação, como Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Referência, um planejamento integrado de compra reduz a mul�plicidade de esforços entre as unidades e o�miza o trabalho dos
técnicos das áreas de licitações, contratos e técnicas, ensejando ainda economia processual e melhor eficiência na gestão dos
recursos disponíveis aos gestores públicos a fim de a�ngir o interesse público.

2.1.7. O grande bene�cio, entretanto, advém da u�lização do poder de compra: Na medida em que aproveita as
oportunidades já expostas, reduzindo seus custos em bene�cio do atendimento às demandas sociais, que acabam tendo que
compe�r com outras ações que drenam recursos para a sua consecução.

2.1.8. Esta é uma inteligência trazida pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), u�lizado, sempre que conveniente, para a
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en�dade (Inciso III do Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013), que trabalham de forma integrada suas es�ma�vas de consumo e os aspectos técnicos da contratação. Nesse
sen�do, entende-se que pela natureza da contratação centralizada pode-se enquadrar, a presente contratação, facilmente, nos
disposi�vos previstos no decreto do SRP.

2.1.9. Com esta mo�vação, a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Departamento de Logís�ca de
Suprimentos e de Serviços Operacionais - UASG 153254 - Administração Geral/UFMG, vem conduzindo pregões para contratação
de equipamentos de informá�ca por meio de licitações centralizadas há alguns anos, beneficiando as suas unidades acadêmicas
e administra�vas e a outros órgãos da administração pública federal.

2.1.10. Os desktops, monitores, notebooks e tablets enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuírem padrões de
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desempenho e qualidade, bem como caracterís�cas gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. Além disso, deve-
se frisar que o Departamento de Logís�ca de Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO/UFMG juntamente com a Diretoria
de Tecnologia da Informação - DTI/UFMG, possuem competência para realizar aquisições de bens e serviços de TIC em comum,
conforme a estrutura destas divisões e das suas competências.

2.1.11. A contratação obje�va, por fim, respeitada a isonomia entre os Licitantes e o desenvolvimento nacional
sustentável, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos bens a serem
adquiridos a custos mais reduzidos, contribuindo para a manutenção, padronização e diminuição dos gastos governamentais com
processos de mesma natureza.

2.1.12. A presente contratação abrangerá a demanda das diversas unidades gestoras da UFMG, conforme levantamento
preliminar da necessidade de aquisição de desktops, monitores, notebooks e tablets, devidamente sinalizado no PAC 2020/2021
destas unidades.

2.1.13. Será permi�da a adesão tardia para contratação máxima de 100% (cem por cento) do quan�ta�vo total,
considerado para este limite o somatório dos quan�ta�vos requeridos pelos órgãos e en�dades não par�cipantes, por meio de
adesão, em consonância com o art. 22, do Decreto nº 7.892 de 2013, que regulamenta o SRP.

2.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins�tucionais:

2.2.1. O Art. 2º da Instrução Norma�va SEGES-ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019, prevê que cada Unidade de
Administração de Serviços Gerais (UASG) deverá elaborar anualmente o respec�vo Plano Anual de Contratações (PAC), contendo
todos os itens que pretende contratar no exercício subsequente. Também o Art. 7º da Instrução Norma�va SGD-ME nº 1, de 4 de
abril de 2019, comanda que as contratações de soluções de TIC constem no PAC do respec�vo órgão e guardem alinhamento ao
seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

2.2.2. Conforme a finalidade estrutural do DLO/UFMG e da DTI/UFMG, integra o rol de competências: planejar, apoiar,
orientar e executar a�vidades para realização de aquisições, contratações e gestão de produtos e serviços de TIC, de uso comum,
para atender às unidades da UFMG nas suas a�vidades acadêmicas e administra�vas.

2.2.3. Nesse sen�do, a licitação centralizada de desktops, monitores, notebooks e tablets está alinhada ao PAC das
unidades gestoras da UFMG.

2.3. Es�ma�va da demanda:

2.3.1. A es�ma�va da demanda de desktops, monitores, notebooks e tablets encontra-se finalizada pela Intenção de
Registro de Preços (IRP) de cada unidade gestora par�cipante e consolidada.

2.4. Adjudicação por item e por grupo

2.4.1.  Jus�fica-se o agrupamento dos itens 1 e 2 e 3 e 4, pelos seguintes mo�vos:

2.4.1.1. Para garan�r a compa�bilidade dos equipamentos que funcionarão interligados;

2.4.1.2. Cada grupo poderia ser conver�do em um único item, como já licitado anteriormente pela UFMG, ou seja, desktop
com monitor. Porém, a UFMG às vezes tem necessidade de comprar apenas o monitor ou apenas o CPU. Por esta razão e para
evitar a compra de hardware desnecessário, a equipe técnica da UFMG decidiu pelo desmembramento e agrupamento.

2.4.1.3. O agrupamento se jus�fica, ainda, para não correr o risco de, sendo os itens adjudicados para fornecedores
diferentes, um deles solicitar a liberação do compromisso assumido, prá�ca comum em se tratando de Registro de Preços.

2.5. Resultados e bene�cios a serem alcançados:

2.5.1. Pretende-se alcançar os seguintes resultados e bene�cios:

2.5.1.1. Economia no valor da contratação em função do ganho de escala da compra centralizada;

2.5.1.2. Eficiência com a redução do custo administra�vo em função da redução da fragmentação de processos licitatórios;

2.5.1.3. Simplificação do processo de contratação pública, que ficará restrito a um número limitado de opções de itens,
mas com especificações técnicas robustas e que atende à demanda de bens e serviços em comum das diversas unidades
par�cipantes.

2.5.1.4. Redução dos custos administra�vo com os controles da entrega dos bens, inclusive durante a execução contratual,
em função da redução do número de itens a serem contratados e controlados nos processos de acompanhamento e cobrança.

2.5.1.5. Eficiência com a padronização dos equipamentos e aumento da qualidade das especificações técnicas;

2.5.1.6. Eficácia com o atendimento das necessidades de diversas unidades, que cadastraram suas necessidades de
contratação de desktops, monitores, notebooks e tablets nos PAC 2020/2021.

2.5.1.7. Subs�tuição dos equipamentos an�gos ou que perderam sua vida ú�l, através do uso constante e a depreciação
temporal ou a adição de novas ferramentas visando aprimorar os serviços, proporcionando maior segurança no desenvolvimento
das a�vidades e tarefas;
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2.5.1.8. Desempenho e a redução do tempo demandado para execução de tarefas, aperfeiçoando o serviço das equipes.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. REQUISITOS DE NEGÓCIO

3.1.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio:

3.1.1.1. Atender às demandas registradas nos PACs 2020/2021 das unidades par�cipantes relacionadas à aquisição de
desktops, monitores, notebooks e tablets;

3.1.1.2. Padronizar as especificações e disposições contratuais da tecnologia de estações de trabalho e equipamentos
móveis das unidades gestoras que decidiram pela aquisição desses objetos, após os devidos estudos técnicos preliminares
realizados no âmbito processual interno de cada en�dade par�cipante;

3.1.1.3. Permi�r a agregação de um volume significa�vo de demanda da UFMG e, com isso, obter, potencialmente,
melhores ofertas em termos financeiros;

3.1.1.4. Assegurar que os equipamentos adquiridos possuam uma garan�a e suporte ao longo de sua vida ú�l;

3.1.1.5. Prover de recursos computacionais necessários ao perfeito desenvolvimento das a�vidades laborais das unidades
par�cipantes. Tratam-se de recursos de hardware e so�ware que forneçam apoio à execução de tarefas de suporte,
administração e gestão de a�vidades das unidades acadêmicas e administra�vas da UFMG relacionadas ao alcance mediato ou
indireto do interesse da ins�tuição por meio da implementação das polí�cas públicas;

3.1.1.6. Prover de apoio computacional à con�nuidade dos serviços desenvolvidos em cada unidade par�cipe. Essa
funcionalidade está ligada ao princípio da Con�nuidade do Serviço Público, segundo o qual o Estado, na qualidade de detentor
dos bens e interesses públicos, não pode parar, caso contrário, estaria deixando de defender ou representar a cole�vidade de
nossa sociedade.

3.2. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO

3.2.1.  Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na u�lização dos recursos
relacionados ao objeto da presente contratação.

3.2.2.  Todavia, a CONTRATADA deve prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE acerca do fornecimento ou de caracterís�cas técnicas dos equipamentos em até 48 horas úteis, por intermédio do
preposto designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.

3.3. REQUISITOS LEGAIS

3.3.1. O presente processo de contratação deve estar aderente à Cons�tuição Federal, ao Decreto-Lei nº 200/1967, à Lei
nº 8.666/93, (Lei de Licitações), à Lei nº10.520/01, (Lei do Pregão), ao Decreto nº 10.024/2019 (Pregão Eletrônico), ao Decreto nº
7.892/2013 (Registro de Preços), à IN SGD-ME nº 01/2019 (Contratação de Soluções de TIC) e a outras legislações aplicáveis.

3.4. REQUISITOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

3.4.1. Os equipamentos deverão possuir garan�a do fabricante para reposição de peças, mão de obra, atendimento no
local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio de declaração do fornecedor;

3.4.2.  O período de vigência da garan�a para os itens 1 a 5 deverá ser de 48 (quarenta e oito) meses para todo o
equipamento, com exceção da bateria do item 5 que deverá ter garan�a de 12 (doze) meses. Para o item 6 a garan�a deverá ser
de 36 (trinta e seis) meses para todo o equipamento exceto a bateria que cuja garan�a será de 12 (doze) meses.

3.4.3. Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade, a qual
deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que será contado a par�r da data do recebimento defini�vo dos
equipamentos.

3.4.4. O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48 (horas) considerando apenas os
dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante;

3.4.5. O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças defeituosas ou troca total
do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, inclusos feriados e fins de semana. O início do prazo será a par�r do
horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

3.4.6. O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via web) de
suporte técnico e abertura de chamados de garan�a durante todo o período vigente da mesma.

3.4.7. No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento ou na
oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl�ma hipótese, o transporte dos bens e
custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor;

3.4.8. O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica credenciados e
autorizados a prestar o serviço de garan�a no local de aquisição do equipamento;
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3.4.9. Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no sí�o do fornecedor do equipamento durante todo o período de garan�a.

3.4.10. As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs�tuir ou expandir a
capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a perda da garan�a dos demais
componentes. A garan�a se aplicará somente aos itens da especificação original e por troca em decorrência de garan�a em
vigência. Os componentes subs�tuídos no equipamento por parte da equipe técnica da contratante não serão cobertos pela
garan�a.

3.4.11. A garan�a dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e não pela CONTRATADA.
Somente será aceito o provimento de garan�a de forma direta pela CONTRATADA nos casos em que, ela própria, for FABRICANTE
dos equipamentos adquiridos.

3.4.12. O serviço de assistência técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos técnicos des�nados ao reparo
de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a restabelecer seu normal estado de uso e dentre os quais se
incluem a subs�tuição de peças de hardware, ajustes e reparos técnicos em conformidade com manuais e normas técnicas
especificadas pelo FABRICANTE ou a troca técnica (subs�tuição) de equipamento avariado por outro novo (sem uso), no mesmo
modelo e padrão apresentado na PROPOSTA ou superior.

3.4.13. O FABRICANTE deverá possuir site na internet com a disponibilização de manuais, drivers, firmwares e todas as
atualizações existentes rela�vas ao equipamento ofertado. Durante toda vigência do CONTRATO e da GARANTIA, deverá ser
man�da base de conhecimento de problemas, bem como o histórico dos reparos ou subs�tuições para os equipamentos
fornecidos.

3.4.14. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emi�r relatório(s), preferencialmente em
formato digital, com informações analí�cas e sinté�cas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no período
es�pulado na solicitação, contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das ocorrências,
incluindo, no mínimo, informações do chamado como: iden�ficação do órgão, nome do solicitante, data, hora, modelo do
equipamento, falha relatada, problema iden�ficado pelo fabricante, ação corre�va realizada e data de fechamento do chamado
com equipamento prontamente restabelecido.

3.4.15. Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a iden�ficação do equipamento (modelo e número de
série/e�queta de serviço), cabendo à CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a
descrição clara dos problemas iden�ficados e os procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras informações que
se façam necessárias.

3.4.16. O serviço de assistência técnica pode ser realizado mediante aplicação de ferramentas de diagnós�co remoto, não
podendo a CONTRATADA se eximir de prestar o suporte diante da impossibilidade técnica e/ou incompa�bilidade de eventuais
acessos remotos em virtude de restrições tecnológicas do ambiente do CONTRATANTE.

3.4.17. Nos casos em que não for possível solucionar problemas remotamente e/ou por telefone, para fins de
atendimento técnico presencial, a CONTRATADA deverá observar o cumprimento dos prazos máximos de solução es�pulados
neste documento, cuja contagem se iniciará a par�r do registro da solicitação do serviço de assistência técnica. 5.4.18. Os danos
provocados por imperícia ou negligência (comprovado mau uso) dos usuários estão compreendidos na hipótese de exclusão da
garan�a.

3.4.18. A movimentação dos equipamentos entre unidades NÃO exclui a garan�a.

3.5. REQUISITOS TEMPORAIS

3.5.1. A Entrega dos equipamentos deverá ser efe�vadas no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do
recebimento da Nota de Empenho, emi�da pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual
período, desde que jus�ficado previamente pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE.

3.6. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

3.6.1. A CONTRATADA deverá obedecer aos procedimentos operacionais adotados pela CONTRATANTE, no tocante à
segurança da informação;

3.6.2. Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administra�vas, sobre todo e qualquer assunto de
interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, de que tomar conhecimento, em razão da execução do objeto do futuro Contrato,
devendo orientar seus empregados nesse sen�do também - conforme termo de compromisso e termo de ciência, previstos no
art. 18° da IN SGD/ME nº 01 de 2019.

3.6.3. Promover o afastamento em relação ao objeto da contratação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após
o recebimento da no�ficação, de qualquer dos seus recursos técnicos que não correspondam aos critérios de confiança ou que
perturbe a ação da equipe de fiscalização da CONTRATANTE.

3.7. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS
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3.7.1.  Os equipamentos devem estar aderente à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Ins�tui a Polí�ca Nacional de
Resíduos Sólidos.

3.7.2.  No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável - em destaque às Instruções Norma�vas nº
05/2017/SEGES, 40/2020 e nº 01/2019/SGD - a CONTRATADA deverá priorizar, para o fornecimento do objeto, a u�lização de
bens que sejam no todo ou em parte compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis

3.8.  REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO OU ENTREGA

3.8.1.  O processo de entrega dos equipamentos deverá ser realizado pela CONTRATADA sob a supervisão do preposto,
que dará conhecimento do andamento do fornecimento aos diversos locais ao gestor do contrato.

3.8.2.  Para as Notas de Empenho contendo uma quan�dade superior a 200 equipamentos, a CONTRATADA deverá
apresentar um cronograma prévio de fornecimento por localidade a ser autorizado pela CONTRATANTE, respeitando-se o limite
de prazo estabelecido para entrega.

3.9. REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

3.9.1. Os serviços Assistência Técnica e Garan�a deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em
questão, bem como, com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços.

3.10. REQUISITOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPE

3.10.1. Não se aplica para o objeto da presente contratação.

3.11. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO

3.11.1. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de acordo com a Nota de
Empenho - NE emi�da pela CONTRATANTE.

3.11.2. A NE indicará o �po de equipamento, a quan�dade e a localidade na qual os equipamentos deverão ser entregues.

3.11.3. A CONTRATADA deve prestar serviço de assistência técnica para os equipamentos objeto desta contratação no local
original de fornecimento do equipamento constante da NE, conforme condições previstas quanto à assistência técnica.

3.11.4. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências do funcionamento do serviço contratado, da
seguinte forma: com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrônica e 12 horas por dia e 5 dias por
semana por via telefônica.

3.11.5. O andamento do fornecimento dos equipamentos dever ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência de
eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

3.12. OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS

3.12.1. Nos termos do Capítulo V (arts. 41 e 42) do Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015, é fortemente recomendável que a
CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de “mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incen�vo à denúncia de irregularidades e na aplicação efe�va de códigos de é�ca e de
conduta, polí�cas e diretrizes com obje�vo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra�cados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira”.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Os itens referentes ao objeto deste instrumento possuem caracterís�cas que são obje�vamente definidas no
anexo II deste Termo de Referência. As caracterís�cas dos itens solicitados, que ora se pretende adquirir, bem como as demais
condições para aquisição dos itens, estarão estabelecidas por meio de especificações usuais adotada no respec�vo mercado
fornecedor destes bens. Realizando rápida pesquisa nos sites de compras do governo federal, constata-se que outros órgãos
públicos comungam desse entendimento ao licitar os mesmos itens, através da modalidade Pregão Eletrônico. A escolha dessa
modalidade de licitação é definida, justamente, por se considerar o objeto como um bem comum, nos termos ao Parágrafo Único
do ar�go 1º da Lei nº 10.520/2002 e no inciso II do art. 3º do Decreto nº 10.024/2020. Assim, nos termos destes disposi�vos
legais, a UFMG adotará o Pregão Eletrônico para viabilizar a contratação pretendida, por entender que o objeto atende ao
preceito legal. Registra-se que todos os bens foram pesquisados no mercado e fazem parte Programa de Uso Comum. Pelo
exposto, fica evidente que por se tratar de bens definidos e adquiridos ao longo dos anos e por serem encontrados, para a
aquisição em diversos fornecedores, considera-se como comum nos termos da legislação aplicável ao Pregão.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO[1]

5.1. O prazo de entrega dos bens é prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de
Empenho, emi�da pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual período, desde que jus�ficado
previamente pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE.

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo
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de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da no�ficação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-
se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

5.6. Cer�ficações, Declarações, Garan�a e suporte:

5.6.1. As licitantes deverão observar e encaminhar juntamente com a proposta todas as exigências con�das no anexo II,
para cada item;

5.7. Para os itens nos quais se u�liza o tratamento do Decreto 7.174/2010, enquadrado no Anexo II da Instrução, as
licitantes que �verem interesse em exercer o direito de preferência previsto neste Decreto deverão declarar que os bens
ofertados são produzidos com tecnologia desenvolvida no País e/ou de acordo com o processo produ�vo básico - PPB e
encaminhar:

5.7.1. Cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incen�vos da Lei nº 8.248, de 1991, ou cópia da
Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA que atesta sua habilitação
aos incen�vos do Decreto-Lei nº 288, de 1967

5.7.2. Para garan�r a possibilidade de uso da margem adicional de preferência a licitante, além de enviar o documento
acima exigido deverá, respec�vamente, comprovar no prazo definido pelo pregoeiro, que atende aos requisitos e critérios
definidos na Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 383, de 26 de abril de 2013

5.8. A contratada deverá adotar, sempre que possível, as seguintes prá�cas de sustentabilidade ambiental na execução
de serviços e no fornecimento de materiais de consumo, insumos e equipamentos para a UFMG:

5.8.1. U�lizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental;

5.8.2. Fornecer materiais e equipamentos compostos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 15448-2;

5.8.3. Acondicionar os materiais em embalagens compostas por materiais recicláveis, que garantam a proteção do
invólucro durante o transporte, o armazenamento e a própria u�lização;

5.8.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR’s publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre gestão de
resíduos sólidos;

5.8.5. Adotar prá�cas de logís�ca reversa junto a seus clientes e fornecedores, de modo a potencializar o
reaproveitamento de produtos, embalagens, equipamentos e outros insumos envolvidos no objeto da licitação/contratação.

5.8.6.  Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respec�vas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

5.9. Para os itens licitados, cuja a�vidade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução
Norma�va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admi�da a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no
Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais, ins�tuído pelo ar�go
17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981:

5.9.1. O licitante deverá comprovar, como requisito de aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele
ofertado está devidamente registrado junto ao CTF/APP.

5.10. Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante classificada em
primeiro lugar e que tenha cumprido todos os requisitos do Edital, prospectos, catálogos, folders e/ou manuais rela�vos aos itens
licitados, que serão analisados, a fim de verificar o atendimento das especificações exigidas para o objeto.

5.10.1. Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, a sessão poderá ser suspensa e retomada logo após a decisão do
Pregoeiro sobre os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais apresentados

5.10.2. Caso os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais não contemplem todas as especificações exigidas na
descrição do(s) item(ns), ora licitado(s), a licitante deverá complementá-los com as especificações faltantes,  em conformidade
com as exigências deste Termo de Referência;
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5.10.3. Os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais deverão ser enviados, após o encerramento da etapa de lances, na
forma e prazo definidos pelo Pregoeiro, e apresentados em língua portuguesa ou acompanhados da respec�va tradução;

5.10.4. O não cumprimento do disposto nos subitens 5.6, 5.7, 5.9.1, 5.10.2 e 5.10.3 acima implicará desclassificação da
proposta da licitante.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo
de Referência e seus anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garan�a ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração
à con�nuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
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10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal
ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24
da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as
providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao
SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus
créditos. 

11.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar
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11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efe�vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX)          I= (6/100)            I= 0,00016438 
                             365             TX= Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.DO REAJUSTE

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a
Contratante;

13.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida,
respeitado o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratado e observado o valor mínimo de R$ 50,00;

13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administra�va no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

13.4.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

Anexo COTAÇÃO 4 - UFMG (0189874)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 473



26/10/2020 SEI/UFMG - 0333759 - Edital

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=372227&infra_sistema=10… 27/52

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e
cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou
Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR.

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administra�va.

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa
jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances.

14.2. Método Matemá�co Aplicado: Preço calculado com base na média aritmé�ca dos grupos de preços selecionados
pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo que o valor de cada grupo é calculado a par�r da média dos itens que o
compõe. São os Grupos: Preços Públicos, Preços de Domínio Amplo, Preços de Cotação com Fornecedor, Preços do BPS, Preços do
CMED, Preços do Sinapi, Preços do CEASA/CONAB, Preços de Notas Fiscais. Conforme Instrução Norma�va Nº 73 de 05 de Agosto
de 2020, no Ar�go 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemá�co
aplicado para a definição do valor es�mado."

14.3. Em conformidade com a Instrução Norma�va nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes no relatório de
cotação de preços atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.gov.br/compras), §2º do Art. 2º, (o
resultado da pesquisa será a média dos preços ob�dos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020.
 
 

Carlos Antônio de Souza Perini - 039.954.626-00
Analista Tecnologia da Informação - EBA/UFMG

 
 

Fábio Luiz de Morais - 032.517.776-60
Analista Tecnologia da Informação - DTI/UFMG

 
 

Ivanei da Silva de Souza - 034.405.976-60
Técnico de Tecnologia da Informação - Faculdade de Farmácia/UFMG

 
 

Rafael Braga Soares Righi - 057.436.546-03
Técnico de Tecnologia da Informação - DTI/UFMG
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Rafael José Puia� Bergamaschi - 057.250.776-32
Analista de Tecnologia da Informação - Faculdade de Letras/UFMG

 
 

Ivan Santana Santos - 014.746.036-02
Analista de Tecnologia da Informação - Centro de Computação

 
Ra�fico:

 
 

Dorgival Olavo Guedes Neto - 737.118.296-00
Diretor de Tecnologia da Informação

 
Aprovo o Presente Termo de Referência, nos termos do inciso II do ar�go 14º do Decreto nº 10.024/2019. Em atendimento ao disposto no

inciso III do ar�go 13 do mesmo Decreto, retro mencionado, autorizo a abertura do Pregão.
 
 

Altair Damásio Dias
Diretor-Geral do DLO/UFMG

 

[1] Os itens 5.6 a 5.10 foram inseridos em função da caracterís�ca do objeto
 

 ANEXO II-A   
 ITEM 1   
 DESKTOP TIPO A (Para uso Administra�vo)   
    
 Caracterís�cas mínimas obrigatórias:   

1 Descrição Documentação Página

1.1 Processador:   

1.1.1 Com pontuação CPU MARK no “PassMark So�ware” de 9350 (nove mil e trezentos e
cinquenta) ou superior.   

1.1.2 Com no mínimo 6 (seis) núcleos reais.   

1.1.3 Com clock interno de 3,0 GHz por núcleo, sem o uso de turbo ou tecnologias de
overclock.   

1.1.4 Com memória cache total de 8 (oito) MB.   

1.1.5 Capacidade de processamento a 32 (trinta e dois) e 64 (sessenta e quatro) bits.   

1.1.6 Capacidade de gerenciar até 64 (sessenta e quatro) Giga bytes de memória RAM DDR4
ou superior. Frequência de 2.666 MHz em Dual Channel.   

1.1.7 TDP máximo 75 (setenta e cinco) Wa�s.   

1.1.8 Com disponibilidade de instruções padrão SSE3 ou superior.   

1.1.9 Com disponibilidade de instruções que implementem extensões de virtualização de
CPU.   

1.1.10
O processador ofertado deve estar atualmente em linha de produção e não podem ter
a�ngido End-of-Life. Deverá ser apresentada comprovação através do site do fabricante
ou declaração do fabricante.

  

1.2 Placa mãe:   

1.2.1 Com no mínimo 6 (seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) USB �po 3.1,  com no
mínimo  2 (duas) USB na parte frontal e 2 (duas) na parte traseira.  1 (uma) porta USB
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�po C será aceita como subs�tuta ao �po 3.1.

1.2.2 Com 1 (um) canal SATA III (6 GB/s).   

1.2.3 Com 1 (um ) canal SATA II ou superior (3 GB/s).   

1.2.4 Com suporte para no mínimo 1 (um) par de pentes de memória �po DDR4 ou superior a
2.666 MHz em Dual Channel.   

1.2.5 Com 1 (Uma) interface de rede padrão Ethernet 10/100/1000BaseT.   

1.2.6 Com 1 (Um) slot PCI Express x16 Gen 3 (PCIEX16) e mais 1 (um) slot PCI Express Gen3 x4
ou PCI Express Gen3 x1.   

1.2.7 Com 1 (um) slot M.2 para rede sem fio.   

1.2.8 Com 1 (um) slot M.2 para unidade de armazenamernto.   

1.2.9 Com controlador de som com no mínimo 2 (dois) canais e entrada para microfone.   

1.2.10 Com suporte a ACPI (Advanced Configura�on and Power Interface).   

1.2.11 Com controle automá�co de rotação do ven�lador do processador (CPU).   

1.2.12
A placa-mãe deve possuir Chip de segurança TPM versão 2.0 (Trusted Pla�orm Module)
integrado, acompanhado de drivers e so�ware para u�lização do chip com o sistema
operacional exigido.

  

1.3 BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída):   

1.3.1 Tipo flash EPROM, atualizável por so�ware.   

1.3.2 Com suporte a ACPI (Advanced Configura�on and Power Interface).   

1.3.3 Com número de série registrado na BIOS, que deve permi�r sua consulta por programas
de inventário de so�ware e hardware.   

1.3.4 Com campo editável para gravação de informação como, por exemplo, número de
patrimônio do equipamento.   

1.3.5 O Fabricante do equipamento deve possuir livre direito de edição sobre a BIOS,
garan�ndo assim segurança, adaptabilidade e manutenabilidade.   

1.4 Memória RAM:   

1.4.1
No caso de placa-mãe com mais de 2 (dois) slots, 2 (dois) pentes de 4 (quatro) Giga
Bytes instalados, totalizando 8 (oito) Giga bytes. No caso de placa-mãe com 2 (slots), 1
pente de 8 (oito) Giga bytes instalado.

  

1.4.2 Tipo DDR4 ou superior, com clock mínimo de 2.666 MHz.   

1.5 Gabinete:   

1.5.1 Com volume mínimo de 6 (seis) litros e volume máximo de 15 (quinze) litros.   

1.5.2 Com um mínimo de 2 (duas) portas USB frontais.   

1.5.3
Com possibilidade de instalação tanto na ver�cal quanto na horizontal. A estrutura das
tampas deve ser capaz de suportar um monitor com 4,5 kg sem apresentar danos de
alinhamento.

  

1.5.4 Com suporte à u�lização de trava de segurança �po Kensington.   
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1.5.5 Com fonte de alimentação instalada internamente.   

1.5.6 Com entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal. Podendo ser
do �po COMBO.   

1.5.7
Com caracterís�cas tool less (abertura e re�rada de disco rígido ou do suporte aonde se
encontra preso o disco rigido e memórias sem u�lização de ferramentas), podendo
u�lizar parafusos recar�lhados na tampa do gabinete.

  

1.6 Áudio:   

1.6.1 Auto-falante(s) Interno(s) e integrado(s) ao gabinete.   

1.6.2 Com capacidade de sinalização de mensagens rela�vas ao diagnós�cos de problemas e
funcionamento do computador.   

1.6.3 Com entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do
equipamento, a�vas e funcionais, podendo u�lizar entrada e saída �po COMBO.   

1.7 Unidades de Armazenamento:   

1.7.1 1 (uma) unidade de disco sólido interna e instalada, com capacidade de armazenamento
de 256 (duzentos e cinquenta e seis) Giga bytes, �po M.2 2280 PCIe NVMe.   

1.8 Controlador de vídeo:   

1.8.1 Com frequência básica de 350 MHz e frequência dinâmica de 1.10 GHz.   

1.8.2 Com capacidade de alocação de memória de no mínimo 1 (um) Giga bytes de memória
dedicada ou compar�lhada para vídeo.   

1.8.3 Com capacidade de gerenciar até 64 (sessenta e quatro) Giga bytes de memória.   

1.8.4 Com suporte a resolução 4K @60 Hz.   

1.8.5 Com suporte ao Microso� DirectX 12.   

1.8.6 Com suporte ao OpenGL 4.5.   

1.8.7
Com 1 (uma) saída de vídeo HDMI com resolução de até 2560 x 1600 @24 Hz ou
Dislplay Port com resolução de 4096 x 2300 @60 Hz mais 1 (uma) saída de vídeo  HDMI
ou VGA com resolução de até 1920 x 1080 @60 Hz.

  

1.8.8 Com suporte a 2 (dois) monitores simultâneos.   

1.8.9 Placa de vídeo deve ser totalmente compa�vel com o item 2 - Monitor �po A. Caso seja
necessário algum �po de adaptador, eles devem acompanhar o item ofertado.   

1.9 Fonte de alimentação:   

1.9.1
Com potência máxima de 260 (duzentos e sessenta) Wa�s reais, potência que deve ser
suficiente para atender à configuração máxima admi�da pelo equipamento, inclusive
placa de vídeo de alto desempenho e mais um disco SATA III.

  

1.9.2 Com circuitos de proteção contra sobrecarga, sobretensão, sobrecorrente e curto-
circuito.   

1.9.3 Com eficiência mínima de 92% quando subme�ca a carga de trabalho de 50%. Com
Cer�ficado PLATINUM de eficiência, comprovada através do site “80plus.org”.   

1.9.4 Com PFC A�vo.   
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1.9.5 Com alimentação na faixa de 100 - 240V Com mudança automá�ca de tensão de
entrada.   

1.10 Mouse:   

1.10.1 1 (um) acessório, �po óp�co, com resolução de no mínimo 800 (oitocentos) dpi.   

1.10.2 Com conector do �po USB (não serão aceitos adaptadores).   

1.10.3 Com cabo de comprimento mínimo de 1,20 m.   

1.10.4 Acessório deve ser do mesmo fabricante do Desktop e na cor predominante do
gabinete.   

1.11 Teclado:   

1.11.1 1 (um) acessório, com no mínimo 104 (cento e quatro) teclas e padrão ABNT-2.   

1.11.2 Com conector do �po USB (não serão aceitos adaptadores).   

1.11.3 Com luzes indicadoras de funcionamento das teclas "Caps Lock" (letras maiúsculas) e
"Num Lock"(teclado numérico).   

1.11.4 Com regulagem de altura e inclinação.   

1.11.5 Com cabo de 1,80 m.   

1.11.6 Acessório deve ser do mesmo fabricante do Desktop e na cor predominante do
gabinete.   

1.12 Sistema Operacional:   

1.12.1 Windows 10 PRO (Professional), 64 bits, idioma Português do Brasil (Pt_br), pré-
instalado, com licença perpétua.   

1.12.2
O equipamento deve ter compa�bilidade com o sistema operacional Windows 10 64
bits, comprovada pela presença no “Windows Catalog” ou por cer�ficado emi�do pela
Microso� para o fabricante. 

  

1.12.3

Deve ser fornecida uma solução de restauração do sistema operacional. Serão aceitas:
mídia de instalação do sistema operacional ou sistema de restauração em par�ção
oculta no sistema operacional ou outra solução de restauração  sistema operacional
claramente iden�ficada.

  

1.13 Cer�ficações e Declarações:   

1.13.1 O equipamento deverá constar, claramente iden�ficado, no site www.epeat.net na
categoria “BRONZE” ou superior.   

1.13.2 O equipamento deverá possuir cer�ficação de consumo eficiente de energia EnergyStar
5.0 ou equivalente.   

1.13.3 O equipamento deverá possuir cer�ficação de segurança de equipamentos de
informá�ca IEC 60950 ou UL ou equivalente.   

1.13.4 O equipamento deverá possuir cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou
ins�tuição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os
equipamentos não contêm substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
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difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na dire�va RoHS
(Restric�on of Certain Hazardous Substances) ou equivalente.

1.13.5 O equipamento deverá possuir cer�ficação de conformidade eletromagné�ca ISO/IEC
61000 ou equivalente.   

1.13.6 O equipamento deverá possui cer�ficação de radioperturbação CISPR 22 Classe B ou
FCC classe B ou equivalente.   

1.13.7 Declaração, fornecida pelo fabricante, que atesta que o equipamento faz parte da linha
Corpora�va do mesmo.   

1.13.8

O fornecedor deve comprovar a adequação do processador ofertado às exigências de
desempenho, através da impressão da página do sí�o eletrônico
"h�p://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php", onde conste a pontuação atual do
mesmo, com o cabeçalho indicando no mínimo a data e o endereço (link da página). A
data da impressão deve estar entre o dia da publicação do Edital e o momento de
entrega da documentação. Essa data poderá ser prorrogada a critério exclusivo do
pregoeira(o), quando este julgar necessário.

  

1.13.9

O fornecedor deve entregar declaração informando marca e modelo dos componentes
u�lizados na solução e apresentar prospecto com as caracterís�cas técnicas do
equipamento e componentes, como placa mãe, processador, memória, interface de
rede, fonte de alimentação, disposi�vos de armazenamento, mouse e teclado. Essa
documentação deve iden�ficar configurações cotadas, expansões e upgrades,
comprovando-os através de cer�ficados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as chancelas (part number) u�lizadas
pelo fabricante desde que suas caracterís�cas estejam claramente iden�ficadas e
possibilitem a verificação de sua adequação à especificação pedida. Serão aceitas cópias
das especificações ob�das no site do fabricante na Internet juntamente com o endereço
do site.

  

1.14 Garan�a e Suporte técnico:   

1.14.1
O equipamento proposto deverá possuir garan�a do fabricante para reposição de peças,
mão de obra, atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser
comprovado na proposta, por meio de declaração do fornecedor. 

  

1.14.2 O período de vigência da garan�a é de 48 (quarenta e oito) meses para todo o
equipamento.   

1.14.3
Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total
responsabilidade, a qual deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que
será contado a par�r da data do recebimento defini�vo dos equipamentos.

  

1.14.4
O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48
(horas) considerando apenas os dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de
solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

  

1.14.5

O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças
defeituosas ou troca total do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos,
inclusos feriados e fins de semana. O início do prazo será a par�r do horário de
solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

  

1.14.6
O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de
serviço próprio (via web) de suporte técnico e abertura de chamados de garan�a
durante todo o período vigente da mesma.

  

1.14.7 No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação
do equipamento ou na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto
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assim exigir. Nessa úl�ma hipótese, o transporte dos bens e custos relacionados será de
responsabilidade e ônus do fornecedor.

1.14.8
O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de
assistência técnica credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan�a no local
de aquisição do equipamento.

  

1.14.9
Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais
suportados devem estar disponíveis para download no sí�o do fornecedor do
equipamento durante todo o período de garan�a.

  

1.14.10

As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e
subs�tuir ou expandir a capacidade de componentes internos, como memória, disco
rígido, processador etc., sem a perda da garan�a dos demais componentes. A garan�a
se aplicará somente aos itens da especificação original e por troca em decorrência de
garan�a em vigência. Os componentes subs�tuídos no equipamento por parte da
equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan�a.

  

 

 ANEXO II-A   
 ITEM 2   
 MONITOR TIPO A (Para uso Administra�vo)   
    
 Caracterís�cas mínimas obrigatórias:   

2 Descrição Documentação Página
2.1 Caracterís�cas gerais   

2.1.1 Tamanho da Imagem Visível (diagonal) de 21,5 polegadas de área visível no formato widescreen padrão
16:9 ou superior.   

2.1.2 Tela com a tecnologia LED.   
2.1.3 Tipo de painel IPS ou VA.   
2.1.4 Deverá suportar resolução digital mínima de 1920 x 1080 a 60 Hz.   
2.1.5 Ângulos de visão �picos (valor mínimo): 178 graus (ver�cal) e 178 graus (horizontal).   
2.1.6 Tempo de resposta máximo de 8 (oito) ms.   
2.1.7 Brilho mínimo de 250 cd/m².   
2.1.8 Contraste de no mínimo 1000:1 (está�co/�pico).   
2.1.9 Suporte a 16,7 milhões de cores.   
2.1.10 Com filtro an�-reflexivo.   
2.1.11 Com no mínimo 1 (uma) conexão de entrada no padrão analógico (VGA).   
2.1.12 Com no mínimo 1 (uma) conexão de entrada no padrão digital (HDMI, DVI-D ou DisplayPort).   
2.1.13 Deverá possuir LED indicador para estados Ligado/Desligado e para Operação e Standby/sleep.   
2.1.14 Deverá possuir facilidades de on-screen display (OSD) com idioma em português ou inglês.   
2.1.15 Sistema de ajuste de altura de no mínimo 10 (dez) cm.   
2.1.16 Sistema de ajuste de ângulo de inclinação.   

2.1.17 Sistema de rotação de 90 (noventa) graus com possibilidade de funcionar tanto na horizontal quanto na
ver�cal.   

2.1.18 Fonte interna com corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz,
com seleção automá�ca de voltagem.   

2.1.19 1 (Um) Cabo de energia  de no mínimo 1.8 metros para o monitor de acordo com o novo padrão ABNT
(NBR 14136).   

2.1.20 1 (Um) cabo de vídeo  HDMI, DVI-D ou DisplayPort, de forma a interligar a entrada deste monitor com a
saída da placa de vídeo do computador do Item 1 - Desktop Tipo A.   

2.1.21 O monitor deverá ser totalmente compa�vel com a placa de vídeo do computador ofertado no Item 1 -
Desktop Tipo A, funcionando com a sua entrada HDMI, DVI-D ou DisplayPort.   

2.1.22 O monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento do Item 1 - Desktop Tipo A.   

2.1.23 O monitor deverá possuir o mesmo padrão de cores ou a mesma cor predominante do gabinete do
computador do Item 1 - Desktop Tipo A.   

2.1.24 O monitor deverá ter a possibilidade de  u�lização de cabo �po Kensington. Não serão aceitas quaisquer
adaptações.   
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2.1.25 O monitor deverá registrar informações de “Número de Série”, “Fabricante” e “Modelo” no formato
EDID (Extended Display Iden�fica�on Data – padrão definido pela VESA) para o sistema operacional ao
qual está conectado, facilitando assim o inventario eletrônico dos equipamentos.

  

2.2 Cer�ficações e Declarações:   
2.2.1 O equipamento deverá possuir cer�ficação de sustentabilidade TCO-03 ou superior (TCO Cer�fied).   

2.2.2 O equipamento deverá apresentar cer�ficado de adequação à norma de qualidade da imagem ISO
13406-2 ou equivalente.   

2.2.3 O equipamento deverá constar, claramente iden�ficado, no site www.epeat.net na categoria “BRONZE”
ou superior.   

2.2.4 O equipamento deverá possuir cer�ficação de consumo eficiente de energia EnergyStar 5.0 ou
equivalente.   

2.2.5 O equipamento deverá possuir cer�ficação de segurança de equipamentos de informá�ca IEC 60950 ou
UL ou equivalente.   

2.2.6

O equipamento deverá possuir cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os equipamentos não contêm
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na dire�va RoHS (Restric�on of Certain Hazardous Substances) ou equivalente.

  

2.2.7 O equipamento deverá possuir cer�ficação de conformidade eletromagné�ca ISO/IEC 61000 ou
equivalente.   

2.2.8 O equipamento deverá possui cer�ficação de radioperturbação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B ou
equivalente.   

2.2.9 Declaração, fornecida pelo fabricante, que atesta que o equipamento faz parte da linha Corpora�va do
mesmo.   

2.2.10

O fornecedor deve entregar declaração informando marca e modelo dos componentes u�lizados na
solução e apresentar prospecto com as caracterís�cas técnicas do equipamento e componentes, como
tela, �po de alimentação de energia e cabos de vídeo e de energia. Essa documentação deve iden�ficar
configurações cotadas, expansões e upgrades, comprovando-os através de cer�ficados, manuais
técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as chancelas
(part number) u�lizadas pelo fabricante desde que suas caracterís�cas estejam claramente iden�ficadas
e possibilitem a verificação de sua adequação à especificação pedida. Serão aceitas cópias das
especificações ob�das no site do fabricante na Internet juntamente com o endereço do site.

  

2.3 Garan�a e Suporte técnico:   

2.3.1
O equipamento proposto deverá possuir garan�a do fabricante para reposição de peças, mão de obra,
atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio
de declaração do fornecedor. 

  

2.3.2 O período de vigência da garan�a é de 48 (quarenta e oito) meses para todo o equipamento.   

2.3.3
Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade,
a qual deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que será contado a par�r da data do
recebimento defini�vo dos equipamentos.

  

2.3.4
O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48 (horas) considerando
apenas os dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte
técnico pela contratante.

  

2.3.5

O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças defeituosas ou
troca total do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, inclusos feriados e fins de
semana. O início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela
contratante.

  

2.3.6 O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via
web) de suporte técnico e abertura de chamados de garan�a durante todo o período vigente da mesma.   

2.3.7
No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento
ou na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl�ma
hipótese, o transporte dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor.

  

2.3.8 O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica
credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan�a no local de aquisição do equipamento.   

2.3.9
Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem
estar disponíveis para download no sí�o do fornecedor do equipamento durante todo o período de
garan�a.

  

2.3.10 As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs�tuir ou
expandir a capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a
perda da garan�a dos demais componentes. A garan�a se aplicará somente aos itens da especificação
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original e por troca em decorrência de garan�a em vigência. Os componentes subs�tuídos no
equipamento por parte da equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan�a.

 
 ANEXO II-A   

 ITEM 3   
 DESKTOP TIPO B (Para uso em Projetos de Engenharia, Cálculos matemá�cos e TI)   
    
 Caracterís�cas mínimas obrigatórias:   

3 Descrição Documentação Página
3.1 Processador:   
3.1.1 Com pontuação CPU MARK no “PassMark So�ware” de 13.400 (treze mil e quatrocentos) ou superior.   
3.1.2 Com no mínimo 8 (oito) núcleos reais.   
3.1.3 Com clock interno de 3,0 GHz por núcleo, sem o uso de turbo ou tecnologias de overclock.   
3.1.4 Com memória cache total de 12 (doze) MB.   
3.1.5 Com capacidade de processamento a 32 (trinta e dois) e 64 (sessenta e quatro) bits.   

3.1.6 Capacidade de gerenciar até 64 (sessenta e quatro) Giga bytes de memória RAM DDR4 ou superior.
Frequência de 2.666 MHz em Dual Channel.   

3.1.7 Com TDP máximo 65 (sessenta e cinco) Wa�s.   
3.1.8 Com disponibilidade de instruções padrão SSE4 ou superior.   
3.1.9 Com disponibilidade de instruções que implementem extensões de virtualização de CPU.   

3.1.10 O processador ofertado deve estar atualmente em linha de produção e não podem ter a�ngido End-of-Life.
Deverá ser apresentada comprovação através do site do fabricante ou declaração do fabricante.   

3.2 Placa mãe:   

3.2.1
Com no mínimo 6 (seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) USB �po 3.1,  com no mínimo  2 (duas)
USB na parte frontal e 2 (duas) na parte traseira.  1 (uma) porta USB �po C será aceita como subs�tuta ao
�po 3.1.

  

3.2.2 Com 1 (um) canal SATA III (6 GB/s).   
3.2.3 Com 1 (um ) canal SATA II ou superior (3 GB/s).   

3.2.4 Com suporte para no mínimo 1 (um) par de pentes de memória �po DDR4 ou superior a 2.666 MHz em
Dual Channel.   

3.2.5 Com 1 (Uma) interface de rede padrão Ethernet 10/100/1000BaseT.   

3.2.6 Com 1 (Um) slot PCI Express x16 Gen 3 (PCIEX16) e mais 1 (um) slot PCI Express Gen3 x4 ou PCI Express
Gen3 x1.   

3.2.7 Com 1 (um) slot M.2 para rede sem fio.   
3.2.8 Com 1 (um) slot M.2 para unidade de armazenamernto.   
3.2.9 Com controlador de som com no mínimo 2 (dois) canais e entrada para microfone.   
3.2.10 Com suporte a ACPI (Advanced Configura�on and Power Interface).   
3.2.11 Com controle automá�co de rotação do ven�lador do processador (CPU).   

3.2.12 A placa-mãe deve possuir Chip de segurança TPM versão 2.0 (Trusted Pla�orm Module) integrado,
acompanhado de drivers e so�ware para u�lização do chip com o sistema operacional exigido.   

3.3 BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída):   
3.3.1 Tipo flash EPROM, atualizável por  so�ware.   
3.3.2 Com suporte a ACPI (Advanced Configura�on and Power Interface).   

3.3.3 Com número de série registrado na BIOS, que deve permi�r sua consulta por programas de inventário de
so�ware e hardware.   

3.3.4 Com campo editável para gravação de informação como, por exemplo, número de patrimônio do
equipamento.   

3.3.5 o Fabricante do equipamento deve possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garan�ndo assim
segurança, adaptabilidade e manutenabilidade.   

3.4 Memória RAM:   

3.4.1
No caso de placa-mãe com mais de 2 (dois) slots, 2 (dois) pentes de 8 (oito) Giga Bytes instalados,
totalizando 16 (dezesseis) Giga bytes. No caso de placa-mãe com 2 (slots), 1 pente de 16 (dezesseis) Giga
bytes instalado.

  

3.4.2 Tipo DDR4 ou superior, com clock mínimo de 2.666 MHz.   
3.5 Gabinete:   
3.5.1 Com volume mínimo de 6 (seis) litros e volume máximo de 15 (quinze) litros.   
3.5.2 Com um mínimo de 2 (duas) portas USB frontais.   

3.5.3 Com possibilidade de instalação tanto na ver�cal quanto na horizontal. A estrutura das tampas deve ser
capaz de suportar um monitor com 4,5 kg sem apresentar danos de alinhamento.   
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3.5.4 Com suporte à u�lização de trava de segurança �po Kensington.   
3.5.5 Com fonte de alimentação instalada internamente.   
3.5.6 Com entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal. Podendo ser do �po COMBO.   

3.5.7
Com caracterís�cas tool less (abertura e re�rada de disco rígido ou do suporte aonde se encontra preso o
disco rigido e memórias sem u�lização de ferramentas), podendo u�lizar parafusos recar�lhados na tampa
do gabinete.

  

3.6 Áudio:   
3.6.1 Auto-falante(s) Interno(s) e integrado(s) ao gabinete.   

3.6.2 Com capacidade de sinalização de mensagens rela�vas ao diagnós�cos de problemas e funcionamento do
computador.   

3.6.3 Com entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do equipamento, a�vas e
funcionais, podendo u�lizar entrada e saída �po COMBO.   

3.6.4
Com caracterís�cas tool less (abertura e re�rada de disco rígido ou do suporte aonde se encontra preso o
disco rigido e memórias sem u�lização de ferramentas), podendo u�lizar parafusos recar�lhados na tampa
do gabinete.

  

3.7 Unidades de Armazenamento:   

3.7.1 1 (uma) unidade de disco sólido interna e instalada, com capacidade de armazenamento de 256 (duzentos
e cinquenta e seis) Giga bytes, �po M.2 2280 PCIe NVMe.   

3.7.2
1 (uma) unidade de disco rígido interna e instalada, com capacidade de armazenamento de 1 (um) Tera
bytes, �po Serial ATA III (6 GB/s), buffer de 16 (dezesseis) MB ou superior e velocidade de rotação de 7.200
rpm.

  

3.8 Controlador de vídeo:   
3.8.1 Com frequência básica de 350 MHz e frequência dinâmica de 1.20 GHz.   

3.8.2 Com capacidade de alocação de memória de no mínimo 1 (um) Giga bytes de memória dedicada ou
compar�lhada para vídeo.   

3.8.3 Com capacidade de gerenciar até 64 (sessenta e quatro) Giga bytes de memória.   
3.8.4 Com suporte a resolução 4K @60 Hz.   
3.8.5 Com suporte ao Microso� DirectX 12.   
3.8.6 Com suporte ao OpenGL 4.5.   

3.8.7
Com 1 (uma) saída de vídeo Display Port com resolução de até 4096 x 2304 @60 Hz, mais 1 (uma) saída
HDMI com resolução de até 4096x2304 @24Hz ou 1 (uma) saída de vídeo Display Port  com resolução de
até 4096 x 2300 @60 Hz ou VGA com resolução de até 1920 x 1080 @60 Hz.

  

3.8.8 Com suporte mínimo para 2 (dois) monitores simultâneos.   

3.8.9 Placa de vídeo deve ser totalmente compa�vel com o item 4 - Monitor �po B. Caso seja necessário algum
�po de adaptador, eles devem acompanhar o item ofertado.   

3.9 Fonte de alimentação:   

3.9.1
Com potência máxima de 260 (duzentos e sessenta) W reais, potência que deve ser suficiente para atender
à configuração máxima admi�da pelo equipamento, inclusive placa de vídeo de alto desempenho e mais
um disco SATA semelhante as caracteris�cas   especificadas no item 3.7.2 em Unidades de Armazenamento.

  

3.9.2 Com circuitos de proteção contra sobrecarga, sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito.   

3.9.3 Com eficiência mínima de 92% quando subme�ca a carga de trabalho de 50%, Com Cer�ficado PLATINUM
de eficiência, comprovada através do site “80plus.org”   

3.9.4 Com PFC A�vo.   
3.9.5 Com alimentação na faixa de 100 - 240V Com mudança automá�ca de tensão de entrada.   
3.10 Mouse:   
3.10.1 1 (um) acessório, �po óp�co, com resolução de no mínimo 1000 (mil) dpi.   
3.10.2 Com conector do �po USB (não serão aceitos adaptadores).   
3.10.3 Com cabo de 1,20 m.   
3.10.4 Acessório deve ser do mesmo fabricante do Desktop e na cor predominante do gabinete.   
3.11 Teclado:   
3.11.1 1 (um) acessório, com no mínimo 104 (cento e quatro) teclas e padrão ABNT-2.   
3.11.2 Com conector do �po USB (não serão aceitos adaptadores).   

3.11.3 Com luzes indicadoras de funcionamento das teclas "Caps Lock" (letras maiúsculas) e "Num Lock"(teclado
numérico).   

3.11.4 Com regulagem de altura e inclinação.   
3.11.5 Com cabo de 1,80 m.   
3.11.6 Acessório deve ser do mesmo fabricante do Desktop e na cor predominante do gabinete.   
3.12 Sistema Operacional:   
3.12.1 Windows 10 PRO (Professional), 64 bits, idioma Português do Brasil (Pt_br), pré-instalado, com licença   
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perpétua.

3.12.2 O equipamento deve ter compa�bilidade com o sistema operacional Windows 10 64 bits, comprovada pela
presença no “Windows Catalog” ou por cer�ficado emi�do pela Microso� para o fabricante.   

3.12.3
Deve ser fornecida uma solução de restauração do sistema operacional. Serão aceitas: mídia de instalação
do sistema operacional ou sistema de restauração em par�ção oculta no sistema operacional ou outra
solução de restauração  sistema operacional claramente iden�ficada.

  

3.13 Cer�ficações e Declarações:   

3.13.1 O equipamento deverá constar, claramente iden�ficado, no site www.epeat.net na categoria “BRONZE” ou
superior.   

3.13.2 O equipamento deverá possuir cer�ficação de consumo eficiente de energia EnergyStar 5.0 ou equivalente.   

3.13.3 O equipamento deverá possuir cer�ficação de segurança de equipamentos de informá�ca IEC 60950 ou UL
ou equivalente.   

3.13.4

O equipamento deverá possuir cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os equipamentos não contêm
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na
dire�va RoHS (Restric�on of Certain Hazardous Substances) ou equivalente.

  

3.13.5 O equipamento deverá possuir cer�ficação de conformidade eletromagné�ca ISO/IEC 61000 ou
equivalente.   

3.13.6 O equipamento deverá possui cer�ficação de radioperturbação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B ou
equivalente.   

3.13.7 Declaração, fornecida pelo fabricante, que atesta que o equipamento faz parte da linha Corpora�va do
mesmo.   

3.13.8

O fornecedor deve comprovar a adequação do processador ofertado às exigências de desempenho, através
da impressão da página do sí�o eletrônico "h�p://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php", onde conste a
pontuação atual do mesmo, com o cabeçalho indicando no mínimo a data e o endereço (link da página). A
data da impressão deve estar entre o dia da publicação do Edital e o momento de entrega da
documentação. Essa data poderá ser prorrogada a critério exclusivo do pregoeira(o), quando este julgar
necessário.

  

3.13.9

O fornecedor deve entregar declaração informando marca e modelo dos componentes u�lizados na
solução e apresentar prospecto com as caracterís�cas técnicas do equipamento e componentes, como
placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disposi�vos de
armazenamento, mouse e teclado. Essa documentação deve iden�ficar configurações cotadas, expansões e
upgrades, comprovando-os através de cer�ficados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas
editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as chancelas (part number) u�lizadas pelo fabricante desde que
suas caracterís�cas estejam claramente iden�ficadas e possibilitem a verificação de sua adequação à
especificação pedida. Serão aceitas cópias das especificações ob�das no site do fabricante na Internet
juntamente com o endereço do site.

  

3.14 Garan�a e Suporte técnico:   

3.14.1
O equipamento proposto deverá possuir garan�a do fabricante para reposição de peças, mão de obra,
atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio de
declaração do fornecedor. 

  

3.14.2 O período de vigência da garan�a é de 48 (quarenta e oito) meses para todo o equipamento.   

3.14.3
Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade, a
qual deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que será contado a par�r da data do
recebimento defini�vo dos equipamentos.

  

3.14.4
O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48 (horas) considerando
apenas os dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico
pela contratante.

  

3.14.5
O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças defeituosas ou troca
total do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, inclusos feriados e fins de semana. O
início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

  

3.14.6 O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via
web) de suporte técnico e abertura de chamados de garan�a durante todo o período vigente da mesma.   

3.14.7
No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento ou
na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl�ma hipótese, o
transporte dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor.

  

3.14.8 O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica
credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan�a no local de aquisição do equipamento.   

3.14.9 Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no sí�o do fornecedor do equipamento durante todo o período de garan�a.   
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3.14.10 As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs�tuir ou expandir a
capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a perda da
garan�a dos demais componentes. A garan�a se aplicará somente aos itens da especificação original e por
troca em decorrência de garan�a em vigência. Os componentes subs�tuídos no equipamento por parte da
equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan�a.

  

 
 ANEXO II-A   

 ITEM 4   
 MONITOR TIPO A  (Para uso em Projetos de Engenharia, Cálculos matemá�cos e TI)   
    
 Caracterís�cas mínimas obrigatórias:   

4 Descrição Documentação Página
4.1 Caracterís�cas gerais   

4.1.1 Tamanho da Imagem Visível (diagonal) de 23 polegadas de área visível no formato widescreen padrão 16:9
ou superior.   

4.1.2 Tela com a tecnologia LED.   
4.1.3 Tipo de painel IPS ou VA.   
4.1.4 Deverá suportar resolução digital mínima de 1920 x 1080 a 60 Hz.   
4.1.5 Ângulos de visão �picos (valor mínimo): 178 graus (ver�cal) e 178 graus (horizontal).   
4.1.6 Tempo de resposta máximo de 8 (oito) ms.   
4.1.7 Brilho mínimo de 250 cd/m².   
4.1.8 Contraste de no mínimo 1000:1 (está�co/�pico).   
4.1.9 Suporte a 16,7 milhões de cores.   
4.1.10 Com filtro an�-reflexivo.   
4.1.11 Com no mínimo 1 (uma) conexão de entrada no padrão analógico (VGA).   
4.1.12 Com no mínimo 1 (uma) conexão de entrada no padrão digital (HDMI, DVI-D ou DisplayPort).   
4.1.13 Deverá possuir LED indicador para estados Ligado/Desligado e para Operação e Standby/sleep.   
4.1.14 Deverá possuir facilidades de on-screen display (OSD) com idioma em português ou inglês.   
4.1.15 Sistema de ajuste de altura de no mínimo 10 (dez) cm.   
4.1.16 Sistema de ajuste de ângulo de inclinação.   

4.1.17 Sistema de rotação de 90 (noventa) graus com possibilidade de funcionar tanto na horizontal quanto na
ver�cal.   

4.1.18 Fonte interna com corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com
seleção automá�ca de voltagem.   

4.1.19 1 (Um) Cabo de energia  de no mínimo 1.8 metros para o monitor de acordo com o novo padrão ABNT (NBR
14136).   

4.1.20 1 (Um) cabo de vídeo  HDMI, DVI-D ou DisplayPort, de forma a interligar a entrada deste monitor com a
saída da placa de vídeo do computador do Item 3 - Desktop Tipo B.   

4.1.21 O monitor deverá ser totalmente compa�vel com a placa de vídeo do computador ofertado no Item 3 -
Desktop Tipo B, funcionando com a sua entrada HDMI, DVI-D ou DisplayPort.   

4.1.22 O monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento do Item 3 - Desktop Tipo B.   

4.1.23 O monitor deverá possuir o mesmo padrão de cores ou a mesma cor predominante do gabinete do
computador do Item 3 - Desktop Tipo B.   

4.1.24 O monitor deverá ter a possibilidade de  u�lização de cabo �po Kensington. Não serão aceitas quaisquer
adaptações.   

4.1.25
O monitor deverá registrar informações de “Número de Série”, “Fabricante” e “Modelo” no formato EDID
(Extended Display Iden�fica�on Data – padrão definido pela VESA) para o sistema operacional ao qual está
conectado, facilitando assim o inventario eletrônico dos equipamentos.

  

4.2 Cer�ficações e Declarações:   
4.2.1 O equipamento deverá possuir cer�ficação de sustentabilidade TCO-03 ou superior (TCO Cer�fied).   

4.2.2 O equipamento deverá apresentar cer�ficado de adequação à norma de qualidade da imagem ISO 13406-2
ou equivalente.   

4.2.3 O equipamento deverá constar, claramente iden�ficado, no site www.epeat.net na categoria “BRONZE” ou
superior.   

4.2.4 O equipamento deverá possuir cer�ficação de consumo eficiente de energia EnergyStar 5.0 ou equivalente.   

4.2.5 O equipamento deverá possuir cer�ficação de segurança de equipamentos de informá�ca IEC 60950 ou UL
ou equivalente.   

4.2.6 O equipamento deverá possuir cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada,
ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os equipamentos não contêm substâncias perigosas
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como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs),
éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na dire�va RoHS (Restric�on of
Certain Hazardous Substances) ou equivalente.

4.2.7 O equipamento deverá possuir cer�ficação de conformidade eletromagné�ca ISO/IEC 61000 ou equivalente.   

4.2.8 O equipamento deverá possui cer�ficação de radioperturbação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B ou
equivalente.   

4.2.9 Declaração, fornecida pelo fabricante, que atesta que o equipamento faz parte da linha Corpora�va do
mesmo.   

4.2.10

O fornecedor deve entregar declaração informando marca e modelo dos componentes u�lizados na solução
e apresentar prospecto com as caracterís�cas técnicas do equipamento e componentes, como tela, �po de
alimentação de energia e cabos de vídeo e de energia. Essa documentação deve iden�ficar configurações
cotadas, expansões e upgrades, comprovando-os através de cer�ficados, manuais técnicos, folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as chancelas (part number) u�lizadas pelo
fabricante desde que suas caracterís�cas estejam claramente iden�ficadas e possibilitem a verificação de
sua adequação à especificação pedida. Serão aceitas cópias das especificações ob�das no site do fabricante
na Internet juntamente com o endereço do site.

  

4.3 Garan�a e Suporte técnico:   

4.3.1
O equipamento proposto deverá possuir garan�a do fabricante para reposição de peças, mão de obra,
atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio de
declaração do fornecedor. 

  

4.3.2 O período de vigência da garan�a é de 48 (quarenta e oito) meses para todo o equipamento.   

4.3.3
Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade, a
qual deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que será contado a par�r da data do
recebimento defini�vo dos equipamentos.

  

4.3.4
O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48 (horas) considerando
apenas os dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico
pela contratante.

  

4.3.5
O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças defeituosas ou troca
total do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, inclusos feriados e fins de semana. O
início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

  

4.3.6 O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via web)
de suporte técnico e abertura de chamados de garan�a durante todo o período vigente da mesma.   

4.3.7
No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento ou
na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl�ma hipótese, o
transporte dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor.

  

4.3.8 O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica
credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan�a no local de aquisição do equipamento.   

4.3.9 Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no sí�o do fornecedor do equipamento durante todo o período de garan�a.   

4.3.10

As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs�tuir ou expandir a
capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a perda da
garan�a dos demais componentes. A garan�a se aplicará somente aos itens da especificação original e por
troca em decorrência de garan�a em vigência. Os componentes subs�tuídos no equipamento por parte da
equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan�a.

  

 
 ANEXO II-A   

 ITEM 5   
 NOTEBOOK (Para uso geral)   
    
 Caracterís�cas mínimas obrigatórias:   

5 Descrição Documentação Página
5.1 Processador:   

5.1.1 O processador ofertado deve estar atualmente em linha de produção e não pode ter a�ngido End-of-Life.
Deverá ser apresentada comprovação através do site do fabricante ou declaração do fabricante.   

5.1.2 Suporte a instruções de 64 (sessenta e quatro) bits.   
5.1.3 Suporte a tecnologias de virtualização.   
5.1.4 Capaz de gerenciar 32 (trinta e dois) Giga bytes de memória RAM.   
5.1.5 Canal de acesso direto à memória, sem depender do chipset.   
5.1.6 Velocidade real (clock interno) de 1,6 GHz, por núcleo, sem o uso de recursos de turbo ou overclock.   
5.1.7 4 (quatro) núcleos �sicos e  8 (oito) threads de processamento.   
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5.1.8 Deve suportar instruções AES  (Advanced Encryp�on Standard).   
5.1.9 Recurso de overclock automá�co (turbo boost ou turbo core).   

5.1.10 O processador deverá possuir pontuação CPU MARK no “PassMark So�ware”  mínima de "6200" (seis mil e
duzentos) pontos aferida pelo site "h�p://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php"   

5.2 Placa Mãe / Conec�vidade / Chipset:   

5.2.1

Placa projetada pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o
equipamento com direitos Copyright para livre edição da BIOS, permi�ndo correções de melhoria e
correções de falhas sem depender de um terceiro para a realização das correções. Não serão aceitas placas
em regime de OEM e de livre comercialização no mercado.

  

5.2.2
3 (três) portas USB integradas com o mínimo de 1 (uma) porta no padrão USB �po-C com tecnologia de
recarga mesmo com o equipamento desligado, 1 (uma) porta no padrão USB 3.1  e 1 (uma) porta no padrão
USB 2.0.

  

5.2.3 1 (uma) saída de vídeo HDMI (ou miniHDMI) ou DisplayPort (ou mini DisplayPort). Caso a saída seja
miniHDMI, DisplayPort ou miniDisplayPort, deverá ser fornecido adaptador para HDMI.   

5.2.4 1 (uma) interface para conexão de monitor externo VGA. Caso o equipamento não possua porta VGA
deverá ser fornecido adaptador USB �po-C para VGA   

5.2.5 2 (dois) ou mais slotes de memória com capacidade para expansão de no mínimo 32 (trinta e dois) Giga
bytes   

5.2.6 Slots de memória com capacidade de funcionar com tecnologia Dual-channel.   

5.2.7 1 (uma) interface para conexão de unidade de armazenamento com conector M.2 ou PCIe que u�lize o
protocolo NVMe (Non-Vola�le Memory Express) para u�lização da unidade de disco SSD.   

5.2.8 1 (uma) interface para conexão de unidade de armazenamento com conector SATA III para u�lização de
unidade de armazenamento de 2.5 polegadas.   

5.3 Memória RAM:   
5.3.1 Padrão DDR4 com velocidade de 2.400 (dois mil e quatrocentos) Mhz.   
5.3.2 1 (um) pente de memória com 8 (Oito) Giga bytes de memória RAM.   
5.4 Unidades de Armazenamento:   
5.4.1 1 (Uma) unidade de disco SSD padrão M.2.   
5.4.2 Interna   
5.4.3 Capacidade de armazenamento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) Giga bytes.   
5.4.4 Uso de tecnologia M.2 SATA ou NVMe (Non-Vola�le Memory Express).   
5.5 Controladora de vídeo:   
5.5.1 Memória de vídeo compar�lhada ou dedicada de 1 (um) Giga bytes.   
5.5.2 Controladora de vídeo"on-board" ou "off-board"   
5.5.3 Controladora de vídeo compa�vel com os padrões DirectX 12 e OpenGL 4.4.   
5.6 Tela:   
5.6.1 Tela com tecnologia de iluminação por LED.   
5.6.2 Tela an� reflexo.   

5.6.3 Tamanho da tela  (diagonal) no formato widescreen de 14 (quatorze) polegadas (ou 14.1 polegadas), com
altura mínima de 15,5 cm.   

5.6.4 Resolução de 1366x768 pixels.   
5.7 Webcam:   
5.7.1 Resolução mínima de 2 (dois) mega pixels ou HD de 720p.   
5.7.2 Integrada ao equipamento.   

5.7.3 Possibilidade de uso tanto com o microfone embu�do como um microfone externo através de sua
respec�va entrada.   

5.8 Áudio:   
5.8.1 Controladora de som estéreo.   

5.8.2 Entrada para microfone e saída para fone de ouvido estéreo. Será aceito porta no formato combo (entrada
e saída de áudio P2 de 4 vias).   

5.8.3 Microfone interno.   
5.8.4 Alto-falantes estéreos integrados.   
5.9 Rede:   
5.9.1 1 (um) disposi�vo interno Wireless802.11 a/b/g/n/ac e dualband 2x2   
5.9.2 1 (uma) interface RJ-45 10/100/1000 (rede/lan).   
5.9.3 Conexão Bluetooth4.2.   
5.10 Segurança:   

5.10.1 A placa-mãe deve possuir Chip de segurança TPM (Trusted Pla�orm Module) versão 2.0 integrado,
acompanhado de drivers e so�ware para u�lização do chip com o sistema operacional exigido.   
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5.10.2 Disposi�vo de leitura de impressões digitais embu�do no gabinete principal. Não serão aceitos acessórios
externos. Caso seja necessário algum so�ware para o funcionamento do disposi�vo, esse(s) so�ware(s)
deve(m) ser fornecido(s) com suas respec�vas licença(s).

  

5.11 Acessórios/componentes:   
5.11.1 Disposi�vo de apontamento �po Touchpad com zona de rolagem, embu�do no gabinete principal.   
5.11.2 Teclado padrão ABNT2, com teclas para acesso rápido (hotkeys) para gerenciamento do brilho.   

5.11.3 Bateria interna �po NiMH (Nickel Metal Hydride), Li-Ion (Lithion Ion) ou Polímero de Lithion, com mínimo
de 45 Whr. A bateria deverá ter a possibilidade de ser re�rada, ou seja, não pode ser soldada.   

5.11.4 Recursos de stand-by e dormência de vídeo/cpu para economia de energia.   
5.11.5 Carregador para bateria com fonte bivolt e com formato dos pinos no novo padrão brasileiro (NBR 14136).   
5.11.6 Maleta para acondicionamento e transporte do mesmo fabricante do equipamento.   
5.12 Caracterís�cas �sicas:   

5.12.1 Peso máximo de 1,9 Kg rela�vo ao notebook, incluindo a bateria e a unidade de armazenamento (sem
considerar demais acessórios e a fonte da bateria).   

5.12.2 Deve possuir gradações neutras nas cores preto, branco, prata ou cinza,   
5.12.3 Carcaça e dobradiças reforçadas com compostos de carbono, magnésio, �tânio,  alumínio ou liga resistente.   
5.12.4 Será admi�dos equipamentos com altura posterior (espessura) de máximo 2,1 cm incluindo a bateria.   
5.13 Sistema Operacional:   

5.13.1 Windows 10 PRO (Professional), 64 bits, idioma Português do Brasil (Pt_br), pré-instalado, com licença
perpétua.   

5.13.2 O equipamento deve ter compa�bilidade com o sistema operacional Windows 10 64 bits, comprovada pela
presença no “Windows Catalog” ou por cer�ficado emi�do pela Microso� para o fabricante.   

5.13.3
Deve ser fornecida uma solução de restauração do sistema operacional. Serão aceitas: mídia de instalação
do sistema operacional ou sistema de restauração em par�ção oculta no sistema operacional ou outra
solução de restauração  sistema operacional claramente iden�ficada.

  

5.14 Cer�ficações e Declarações:   
5.14.1 O equipamento deverá possuir cer�ficação de sustentabilidade TCO-03 ou superior (TCO Cer�fied).   

5.14.2 O equipamento deverá apresentar cer�ficado de adequação à norma de qualidade da imagem ISO 13406-2
ou equivalente.   

5.14.3 O equipamento deverá constar, claramente iden�ficado, no site www.epeat.net na categoria “BRONZE” ou
superior.   

5.14.4 O equipamento deverá possuir cer�ficação de consumo eficiente de energia EnergyStar 5.0 ou equivalente.   

5.14.5 O equipamento deverá possuir cer�ficação de segurança de equipamentos de informá�ca IEC 60950 ou UL
ou equivalente.   

5.14.6

O equipamento deverá possuir cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os equipamentos não contêm
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na
dire�va RoHS (Restric�on of Certain Hazardous Substances) ou equivalente.

  

5.14.7 O equipamento deverá possuir cer�ficação de conformidade eletromagné�ca ISO/IEC 61000 ou
equivalente.   

5.14.8 O equipamento deverá possui cer�ficação de radioperturbação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B ou
equivalente.   

5.14.9 Declaração, fornecida pelo fabricante, que atesta que o equipamento faz parte da linha Corpora�va do
mesmo.   

5.14.10

O fornecedor deve entregar declaração informando marca e modelo dos componentes u�lizados na
solução e apresentar prospecto com as caracterís�cas técnicas do equipamento e componentes, como tela,
�po de alimentação de energia e cabos de vídeo e de energia. Essa documentação deve iden�ficar
configurações cotadas, expansões e upgrades, comprovando-os através de cer�ficados, manuais técnicos,
folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as chancelas (part number)
u�lizadas pelo fabricante desde que suas caracterís�cas estejam claramente iden�ficadas e possibilitem a
verificação de sua adequação à especificação pedida. Serão aceitas cópias das especificações ob�das no
site do fabricante na Internet juntamente com o endereço do site.

  

5.15 Garan�a e Suporte técnico:   

5.15.1
O equipamento proposto deverá possuir garan�a do fabricante para reposição de peças, mão de obra,
atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio de
declaração do fornecedor. 

  

5.15.2 O período de vigência da garan�a é de 48 (quarenta e oito) meses para todo o equipamento, exceto a
bateria que cuja garan�a será de 12 (doze) meses.   

5.15.3 Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade, a   
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qual deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que será contado a par�r da data do
recebimento defini�vo dos equipamentos.

5.15.4
O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial"  e  "solução completa dos problemas" serão de
no máximo 48 (horas) considerando apenas os dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de
solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

  

5.15.5 O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via
web) de suporte técnico e abertura de chamados de garan�a durante todo o período vigente da mesma.   

5.15.6
No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento ou
na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl�ma hipótese, o
transporte dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor.

  

5.15.7 O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica
credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan�a no local de aquisição do equipamento.   

5.15.8 Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no sí�o do fornecedor do equipamento durante todo o período de garan�a.   

5.15.9

As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs�tuir ou expandir a
capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a perda da
garan�a dos demais componentes. A garan�a se aplicará somente aos itens da especificação original e por
troca em decorrência de garan�a em vigência. Os componentes subs�tuídos no equipamento por parte da
equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan�a.

  

 
 ANEXO II-A   

 ITEM 6   
 TABLET (Para uso geral)   
    
 Caracterís�cas mínimas obrigatórias:   

6 Descrição Documentação Página
6.1 Tela:   
6.1.1 Tela Mul�-Touch.   
6.1.2 Área de 10,2 polegadas (medidos na diagonal).   
6.1.3 Tecnologia "Super AMOLED" ou "LED com IPS".   
6.1.4 Resolução mínima de 2160 x 1660.   
6.2 Processador:   
6.2.1 4 (quatro)  núcleos (Quad Core) ou superior.   
6.2.2 Clockmínimo de 1.7 GHz por núcleo.   
6.3 Armazenamento:   

6.3.1 Memória Total Interna de 64 (sessenta e quatro) Giga bytes. Não serão aceitos quaisquer �pos de cartões
de memória para cumprir o requisito.   

6.3.2 Memória RAM mínima de 3 (três) Giga bytes.   
6.4 Conec�vidade:   
6.4.1 Acesso de rede Wirelessem conformidade com o padrão IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz e 5 GHz).   
6.4.2 Uma interface Bluetooth 4.2 ou superior integrada ao equipamento.   

6.4.3 Suporte na�vo as conexões 2G (GSM), 3G (UMTS) e 4G (FDD LTE e TDD LTE). Todos os �pos de conexões
devem ser compa�veis com os padrões de redes móveis u�lizadas no Brasil.   

6.4.4 Slot para chips de acesso a rede de celular compa�vel com cartão micro SIM ou nano SIM.   
6.4.5 Recurso de localização por GPS.   
6.5 Áudio   
6.5.1 2 (dois) alto-falantes internos.   
6.5.2 1 (um) microfone interno.   
6.5.3 Conector para fones de ouvido.   
6.6 Câmera traseira   
6.6.1 Integrada ao equipamento.   
6.6.2 Resolução mínima de 8 (oito) Mega pixels.   
6.6.3 Gravação de vídeo na resolução Full HD ( Full High defini�on) de 1080p a 30 quadros por segundo.   
6.6.4 Recurso de foco automá�co.   
6.7 Câmera frontal   
6.7.1 Integrada ao equipamento.   
6.7.2 Resolução 7 (sete) Mega pixels.   
6.7.3 Gravação de vídeo na resolução HD (High defini�on) de 720p.   
6.8 Caracterís�cas Físicas   
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6.8.1 Peso máximo de 500 g (quinhentos gramas).   
6.8.2 Em um das seguintes gradações de cores: cinza, prata ou preto.   
6.9 Bateria   
6.9.1 Capacidade de 7040 mAh.   
6.9.2 Tipos Li-Ion ou LiPo.   
6.9.3 Interna.   
6.10 Carregador:   

6.10.1 Deverá ser fornecido carregador, da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada
110/220 VAC.   

6.10.2 Seleção automá�ca de tensão de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz.   
6.11 Sensores   
6.11.1 Sensor de luz.   
6.11.2 Giroscópio.   
6.11.3 Acelerômetro.   
6.11.4 Sensor de impressão digital integrado.   
6.12 Acessórios   

6.12.1 Capa de proteção para o tablet  do mesmo fabricante do equipamento nas gradações de cores preto ou
cinza.   

6.12.2 Manual do usuário (em português).   

6.12.3 Carregador, da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada 110/220 VAC com
seleção automá�ca.   

6.13 Sistema operacional e So�wares   
6.13.1 Android 9 ou superior, iPadOS 13 ou superior.   
6.13.2 O sistema operacional deve ter o Idioma "Português do Brasil" como uma de suas opções de linguagem.   
6.14 Cer�ficações e Declarações:   

6.14.1

O equipamento deverá possuir cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, que ateste que os equipamentos não contêm
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na
dire�va RoHS (Restric�on of Certain Hazardous Substances) ou equivalente.

  

6.14.2 O equipamento deve ser homologado pela ANATEL e o cer�ficado deverá ser fornecido junto com a
documentação técnica.   

6.14.3

O fornecedor deve entregar declaração informando marca e modelo dos componentes u�lizados na
solução e apresentar prospecto com as caracterís�cas técnicas do equipamento e componentes, como tela,
�po de alimentação de energia e cabos de vídeo e de energia. Essa documentação deve iden�ficar
configurações cotadas, expansões e upgrades, comprovando-os através de cer�ficados, manuais técnicos,
folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as chancelas (part number)
u�lizadas pelo fabricante desde que suas caracterís�cas estejam claramente iden�ficadas e possibilitem a
verificação de sua adequação à especificação pedida. Serão aceitas cópias das especificações ob�das no
site do fabricante na Internet juntamente com o endereço do site.

  

6.15 Garan�a e Suporte técnico:   

6.15.1
O equipamento proposto deverá possuir garan�a do fabricante para reposição de peças, mão de obra,
atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio de
declaração do fornecedor. 

  

6.15.2 O período de vigência da garan�a é de 36 (trinta e seis) meses para todo o equipamento, exceto a bateria
que cuja garan�a será de 12 (doze) meses.   

6.15.3
Os equipamentos discriminados terão garan�a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade, a
qual deverá observar o prazo de garan�a indicado na proposta, que será contado a par�r da data do
recebimento defini�vo dos equipamentos.

  

6.15.4
O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48 (horas) considerando
apenas os dias úteis. O início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico
pela contratante.

  

6.15.5
O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças defeituosas ou troca
total do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, inclusos feriados e fins de semana. O
início do prazo será a par�r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

  

6.15.6 O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via
web) de suporte técnico e abertura de chamados de garan�a durante todo o período vigente da mesma.   

6.15.7
No período de garan�a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento ou
na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl�ma hipótese, o
transporte dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor.
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6.15.8 O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica
credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan�a no local de aquisição do equipamento.

  

6.15.9 Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no sí�o do fornecedor do equipamento durante todo o período de garan�a.   

6.15.10

As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs�tuir ou expandir a
capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a perda da
garan�a dos demais componentes. A garan�a se aplicará somente aos itens da especificação original e por
troca em decorrência de garan�a em vigência. Os componentes subs�tuídos no equipamento por parte da
equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan�a.

  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23072.215993/2020-26
Anexo II-B 

Proposta de Preços
Item Descrição Qtde Valor unitário Valor total

1                   -  
2                   -  
3                   -  
4                   -  
5                   -  
6                                  -  

                  -  
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:                                                                                              E-mail:
Nome para contato:
Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: Conforme subitem 5.1  do Termo de Referência
Local de entrega: Conforme nota de empenho, de acordo com o endereço das unidades par�cipantes.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:
Carteira de Iden�dade:                                                               CPF:
Cargo:

DADOS BANCÁRIOS
Banco:                                                                                      Agência:                                                   Conta Corrente:

 

ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 2020ARP003-001
 

Aos .. (...................) dias do mês de .......................... de 2020, a Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio do
Departamento de Logís�ca de Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO/UFMG, CNPJ n.º 17.217.985/0058-40, com
endereço na Avenida Presidente Antônio Carlos, n.º 6.627, Campus Pampulha, CEP 31.270-901, neste ato representada ato
representada pela Reitora, Profª. Sandra Regina Goulart Almeida, nomeada pelo Decreto de 1º de março de 2018, publicada no
DOU - Seção 2 - de 2 de março de 2018, inscrita no CPF nº 452.170.336-49, portadora da Carteira de Iden�dade nº M-2.773.517,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 003/2020,
publicada no ...... de ...../...../2020, processo administra�vo nº 23072.215993/2020-26, RESOLVE registrar os preços da(s) 
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quan�dade(s) 
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de informá�ca,
especificados no anexo II do Termo de Referência e do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas
propostas estão descritos no Anexo II desta Ata de Registro de Preços.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a UASG 153254 - Administração Geral / UFMG, por meio do Departamento de Logís�ca e
de Suprimentos de Serviços Operacionais - DLO/UFMG - endereço Av. Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, Belo Horizonte-
MG, CEP: 31.270-901

3.2. Os órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços encontram-se listados no anexo I desta ARP.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da
administração pública que não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente jus�ficada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993
e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou
en�dades de outras esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não
par�ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração
pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com
o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a
100% (cem por cento) dos quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quan�ta�vo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não
par�cipantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no
ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida
pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas
à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para efe�vação da
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r do(a)................, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
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6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de
preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº
10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento
disser respeito às contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a contratação dos itens nas seguintes
hipóteses.

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

8.3.2.  Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido
ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do
art. 11, §4º do Decreto nº 7.892, de 2014.

8.5. Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Cons�tuição Federal, o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária de
Minas Gerais, será competente para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes deste instrumento.
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9. ANEXOS:

9.1. Anexo I - Unidades par�cipantes e quan�ta�vos

9.2. Anexo II - Especificações, quan�ta�vos, preços registrados e fornecedores

9.3. Anexo III - Termo de Referência

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia às unidades par�cipantes.

Local e data
 

Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

 

ANEXO IV

 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Nº ......../2020 QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS E A
EMPRESA............................................................. 

 

A Universidade Federal de Minas Gerais, autarquia de regime especial, CNPJ 17.217.985/0001-04, com endereço na Avenida
Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - Belo Horizonte/MG, neste ato denominada CONTRATANTE, representada pela
reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, nomeada pelo Decreto de 1º de março de 2018, publicada no DOU - Seção 2
- de 2 de março de 2018, inscrita no CPF nº 452.170.336-49., portadora da Carteira de Iden�dade nº M-2.773.517, doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo
em vista o que consta no Processo nº 23072.215993/2020-26 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico - SRP nº
003/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Equipamentos de Informá�ca, conforme especificações e
quan�ta�vos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM
 DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR

1      
2      
3      
...      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 2020 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 

Fonte:

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI:

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.
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12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições
con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária Minas Gerais para dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....
 
 

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

 
 

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

 

ANEXO V
 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23072.215993/2020-26

 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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Para fins de par�cipação na licitação Pregão Eletrônico SRP nº 003/2020, a empresa (nome completo da proponente) ---------------
--------------------, CNPJ n º -----------------------------, sediada --------------------------------------- (endereço completo), eu
_____________________ (representante legal - cargo):

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Eletrônico SRP nº 003/2020, instaurado pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, que atendemos aos critérios de
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e cer�dões per�nentes dos órgãos competentes quando
solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus
incisos, da Instrução Norma�va nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente
Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das a�vidades constantes no Anexo I da
Instrução Norma�va nº 9 de 20/03/2020, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e Data: _______________________
 
 

Assinatura devidamente iden�ficada do representante legal
n° do CPF e nº da Iden�dade

 
 

ANEXO VI
 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23072.215993/2020-26

 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

 

A empresa [Digite texto]

 

Declara para os devidos fins, que:

 
 

[Digite texto], ___ de _______________ de [Digite texto]
 
 

_____________________________________
(assinatura e iden�ficação do REPRESENTANTE LEGAL)

 Carimbo da Empresa

 

ANEXO VII
ENDEREÇO DAS UNIDADES PARTICIPANTES 

PROCESSO Nº: 23072.215993/2020-26 
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020

 Gestor de Compras Interessado Município/UF Endereço para
entrega Telefone

Concorda com minuta da Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2020 da Administração Geral da UFMG, e
a mesma será recebida após a assinatura da UFMG;

1.

Que a proposta defini�va (preços registrados) fará parte da Ata de Registro de Preço como anexo da mesma;2.

Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-mail ins�tucional [Digite texto]
concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, a Administração Geral da UFMG considerará como
recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega;

3.

Assume o compromisso de avisar a Administração Geral da UFMG quando houver mudança de e-mail/outros dados.4.
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1 152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA/UFMG

ROSANA LOPES DA SILVA Belo
Horizonte/MG

(31)34093918 
compras@caed.ufmg.br

2 153254 -ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UFMG MARGARETE M.PARREIRAS Belo
Horizonte/MG

(31) 34094681 
scompras@dsg.ufmg.br

3 153255 - BIBLIOTECA CENTRAL/UFMG CRISTINO L. SANTOS Belo
Horizonte/MG

(31)3409-4626 
scompras@bu.ufmg.br

4 153257 - CEDECOM/UFMG LUDMILA SERRA VIEIRA DE
SOUZA

Belo
Horizonte/MG

(31)3409-4510 
compras@ufmg.br

5 153258 - CECOM/UFMG RENATO ADRIANO PIRES
DOMINGOS

Belo
Horizonte/MG

(31)3409-4147 
daa-compras@cecom.ufmg.br

6 153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG IVON DE SOUZA NETO Belo
Horizonte/MG

(31) 34093845 
scompras@prograd.ufmg.br

7 153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG CLAUDIA RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Belo
Horizonte/MG

(31) 34095204 
scompras@eci.ufmg.br

8 153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG ANA KARLA SILVA REIS Belo
Horizonte/MG

(31)3409-4034 
scompras@prpq.ufmg.br

9 153274 - PRO - REITORIA DE PÓS-
GRADUAÇAO/UFMG

TAMIRES REGINA DA SILVA
SANTOS

Belo
Horizonte/MG

 (31)3409-4046 
sadm@prpg.ufmg.br

10 153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG HENRIQUE FELIX GONCALVES Belo
Horizonte/MG

(31) 34098858 
scompras@arq.ufmg.br

11 153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG CASSIANA CORRADI E SILVA Belo
Horizonte/MG

(31) 34095268 
 scompras@eba.ufmg.br

12 153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA
INFORMAÇÃO/UFMG WILER GONCALVES FERREIRA Belo

Horizonte/MG
(31) 34096068 

wilerz@ufmg.br

13 153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG DEDISON JUSTINO NETO Belo
Horizonte/MG

(31) 3409 2316 
scompra@ee�o.ufmg.br

14 153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG BRUNO GONZAGA DIAS Belo
Horizonte/MG

(31) 3409-9838  
scompras@enf.ufmg.br

15 153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG CRISTIANO STENIO SILVA Belo
Horizonte/MG

(31) 34091015 
cris�ano@adm.eng.ufmg.br

16 153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG ERIKA SOARES ROCHA Belo
Horizonte/MG

(31) 34094723 
scompras@musica.ufmg.br

17 153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG SIMONE TAMIRIS
RODRIGUES SILVA

Belo
Horizonte/MG

(31) 34092037 
scompras@vet.ufmg.br

18 153283 - FACULDADE DE CIENCIAS
ECONOMICAS/UFMG ANDREA MIRANDA DA SILVA Belo

Horizonte/MG
(31) 34097020 

scompras@face.ufmg.br

19 153284 - FACULDADE DE DIREITO/UFMG MARIA CRISTINA VITAL DA
SILVA

Belo
Horizonte/MG

(31) 34098622 
scompras@direito.ufmg.br

20 153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG LILIAN TADIM MARQUES Belo
Horizonte/MG

(31) 34095314 
liliantmarques@yahoo.com

21 153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG JESSICA CRISTINE SOLANO
SILVA

Belo
Horizonte/MG

(31) 98697031 
jecrms@hotmail.com

22 153287 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC.
HUMANAS/UFMG EWERTON DE CASSIO PINTO Belo

Horizonte/MG
(31) 34095079 

compras@fafich.ufmg.br

23 153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG PEDRO ZOLINI MOREIRA Belo
Horizonte/MG

(31) 34096068 
pedroz@ufmg.br

24 153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG ANA CLAUDIA PEREIRA DOS
SANTOS

Belo
Horizonte/MG

(32) 34099656 
acs@ufmg.br

25 153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG LEANDRO JUSTINO DA CRUZ Belo
Horizonte/MG

(31) 34092490 
leandrojc@ufmg.br

26 153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS
BIOLOGICAS/UFMG RAFAEL OTHERO Belo

Horizonte/MG
(31) 34092550 

rafazezinho@ufmg.br

27 153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG CRISTINA DE JESUS INACIO Belo
Horizonte/MG

(31) 34094985 
cris�najinacio@ufmg.br

28 153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG GABRIEL AMARAL DE PINHO Belo
Horizonte/MG

(31) 34095456 
scompras@igc.ufmg.br

29 153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG THIAGO DE ALMEIDA PRADO Belo
Horizonte/MG

(31) 34095176 
centropedagogico.compras@gmail.com

30 153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG ANDREA PEREIRA RAMOS Belo
Horizonte/MG scompras@coltec.ufmg.br
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31 153296 - INSTITIUTO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS/UFMG

IVY MARLEY MARTINS
SOARES

Montes
Claros/MG

(38) 2101-7735 
scompras@ica.ufmg.br

 

ANEXO VIII
 

PROCESSO Nº 23072.215993/2020-26 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020

 
Modelo de declaração de inexistência de relação familiar ou parentesco na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu_______________________________________________________________________, portador do RG nº
_______________________________, CPF _________________________, residente e domiciliado na
_____________________________________________________________________, cidade de
_____________________________/_____________, CEP __________________, declaro, sob pena de responsabilização
administra�va e penal, na forma da legislação vigente, que não sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
(assessoramento, chefia ou direção ) na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

___________________, _____de _________________ de 2020.
 
 
 

__________________________________________________
Assinatura

 

Referência: Processo nº 23072.215993/2020-26 SEI nº 0333759
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 Este pregão possui 1 Ata Complementar

 Ver Ata Original   

153254.32020 .45862 .5072 .100078788

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais

Administração Geral
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00003/2020 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria nº 5445 de 01/10/2020 de 01/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23072215993202026, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de preços para aquisição parcelada de Equipamentos de Informática, destinados às unidades gestoras da UFMG., tendo em vista
De acordo com a decisão do recurso..

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM
TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.231 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.695,1200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.713,0000 e a quantidade de 1.231 Unidade .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: MONITOR COMPUTADOR
Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN,
QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E
INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 876 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 997,5900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 770,0000 e a quantidade de 876 Unidade .

Item: 3 - GRUPO 2
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM
TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 525 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 8.263,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.791,0000 e a quantidade de 525 Unidade .

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: MONITOR COMPUTADOR
Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN,
QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E
INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 530 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.260,1700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 807,0000 e a quantidade de 530 Unidade .

Item: 5
Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM
SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD,
BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE
36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 512 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.084,3100 Situação: Aceito e Habilitado
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Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.984,0000 e a quantidade de 512 Unidade .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 7.884.581,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.245.223,0000 .

Itens do grupo:

 1 - MICROCOMPUTADOR

 2 - MONITOR COMPUTADOR

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.006.437,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.942.985,0000 .

Itens do grupo:

 3 - MICROCOMPUTADOR

 4 - MONITOR COMPUTADOR

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - MICROCOMPUTADOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

07/12/2020
16:17:18 Volta de Fase para Julgamento

Aceite 09/12/2020
09:02:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01, pelo melhor lance de R$ 3.713,0000.

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - MONITOR COMPUTADOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

07/12/2020
16:17:18 Volta de Fase para Julgamento

Aceite 09/12/2020
09:02:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01, pelo melhor lance de R$ 770,0000.

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 2 - MICROCOMPUTADOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

07/12/2020
16:17:18 Volta de Fase para Julgamento

Aceite 09/12/2020
09:03:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01, pelo melhor lance de R$ 4.791,0000.

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 4 - GRUPO 2 - MONITOR COMPUTADOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

07/12/2020
16:17:18 Volta de Fase para Julgamento

Aceite 09/12/2020
09:03:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01, pelo melhor lance de R$ 807,0000.

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 5 - NOTEBOOK

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

07/12/2020
16:17:18 Volta de Fase para Julgamento

Aceite 09/12/2020
09:03:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01, pelo melhor lance de R$ 4.984,0000.

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 2

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Habilitado 09/12/2020
09:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF:
72.381.189/0010-01

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/12/2020
16:17:18

Este pregão foi reagendado para 09/12/2020 09:00.

Sistema 07/12/2020
16:17:18

Sr(s) fornecedor(es), os itens G1, G2 e 5 estão retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 09/12/2020
09:01:17

Senhores licitantes, Bom Dia!

Pregoeiro 09/12/2020
09:02:22

Após julgamento dos recursos retornamos à fase de julgamento de propostas e de habilitação.

Sistema 09/12/2020
09:03:43

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 09/12/2020
09:04:02

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2020 às 09:35:00.

Pregoeiro 09/12/2020
09:05:40

Senhores licitantes, agradecemos a todos pela participação!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 07/12/2020 16:17:18 De acordo com a decisão do recurso.. Reagendado para: 09/12/2020 09:00
Abertura de Prazo 09/12/2020 09:03:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo 09/12/2020 09:04:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2020 às 09:35:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:40 horas do dia 09 de dezembro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARGARETE MARIA PARREIRAS 
Pregoeiro Oficial

GUILHERME TADEU DE SOUZA FUMEGA
Equipe de Apoio

GUSTAVO AGNALDO DE LACERDA
Equipe de Apoio

WANDER PAULO DA ROCHA CUSTODIO
Equipe de Apoio

 Ver Ata Original   

 
 

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 09/2021  

 
 
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos das 
disposições contidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n.º 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo de n.º 8.250, de 
23 de maio de 2014 e 9.488, de 30 de agosto de 2018 e legislação correlata, aplicando-se, no que 
couber, as disposições contidas no Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de 
ns.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 6 de abril de 2001, na Lei Complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis Complementares ns.º 147, de 07 de agosto 
de 2014 e 155, de 27 de outubro de 2016, regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro 
de 2015, no Decreto n.º 7.174, de 12 de maio de 2010, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
bem como na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, realizará licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento menor preço por item para o 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de conjuntos de microcomputadores tipo 
workstation de alto desempenho e monitores, conforme condições e especificações constantes 
das cláusulas abaixo e dos Anexos I a IV a seguir discriminados, os quais fazem parte integrante 
do presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta Definitiva de Preços; 
Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
Anexo IV – Minuta de Contrato. 
 
I – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro, a ser 
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste 
Edital. 
 
2 – As propostas deverão ser enviadas a partir das 8 horas de 10/02/2021 até às 13 horas de 
25/02/2021. 
 
3 – No dia 25/02/2021, às 13 horas, será feita a abertura da Sessão Pública, exclusivamente por 
meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
4 – Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
II – DO OBJETO 
 
1 – O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços para aquisição de 50 (cinquenta) 
conjuntos de microcomputadores tipo workstation de alto desempenho e 100 (cem) monitores, em 
estrita conformidade com o estabelecido neste Edital e seus Anexos. 
 
1.1 – Em razão de o(s) descritivo(s) do Sistema COMPRASNET (também reproduzido(s) no 
documento “Relação de Itens”) não possuir(em) o mesmo nível de detalhamento do objeto 
do certame, as propostas deverão atender às especificações técnicas dispostas no 
descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
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III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ÀS 
MICROEMPRESAS (MEs) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs) E DA PREFERÊNCIA 
DE CONTRATAÇÃO – DECRETO N.º 7.174/2010 
 
1 – Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 
 
1.1 – Atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital 
e seus Anexos; 
 
1.2 – Estejam previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Ministério da 
Economia/Secretaria de Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
1.3 – Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos 
termos do § 1º do art. 1º do Decreto n.º 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002; 
 
1.3.1 – As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente 
Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento em qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos 
da Administração Pública até o terceiro dia útil anterior à data de recebimento das propostas 
(parágrafo único do art. 3º do Decreto n.º 3.722/2001, incluído pelo Decreto nº 4.485/2002). 
 
1.4 – Manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, possuem pleno conhecimento e atendem às exigências de habilitação do 
presente Edital e seus Anexos. 
 
2 – Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte serão adotados os 
critérios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares ns.º 147, de 07 de agosto de 2014 e 155, de 27 de outubro de 2016. 
 
2.1 – Para o enquadramento das MEs/EPPs, o fornecedor, no ato de envio de sua proposta, em 
campo próprio do sistema, deverá declarar que atende os requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06, alterada pelas Leis Complementares ns.º 147/2014 e 155/2016, para 
fazer jus aos benefícios da referida Lei. 
 
2.1.1 – Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido as empresas que se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/06, alterada pelas Leis Complementares ns.º 147/2014 e 155/2016. 
 
3 – O fornecedor apto ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos previstos na legislação.  
 
Observação 1: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
ou ao direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010 sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital.  
 
4 – Não poderão participar deste certame: 
 
4.1 – Empresas que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o 
objeto desta licitação; 
 
4.2 – Empresas que estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV 
da Lei n.º 8.666/1993, ou do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 c/c o art. 49 do Decreto n.º 10.024/2019; 
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Observação 2: A suspensão prevista no art. 87, inciso III da Lei n.º 8.666/1993 alcança apenas as 
empresas sancionadas pelo TRE-SP. 
 
Observação 3: Para fins de participação nesta licitação, a penalidade imposta com base no art. 7º 
da Lei n.º 10.520/2002 abrange apenas os órgãos da União. 
 
4.3 – Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim 
a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
 
4.4 – Empresas que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
4.5 – Empresa em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
 
4.6 – Empresas estrangeiras que não funcionam no País; 
 
4.7 – Empresas que possuam em seu quadro societário pessoa detentora de mandato de deputado 
e/ou senador, desde sua diplomação, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 54 da 
Constituição Federal; 
 
4.8 – Empresas que possuam registro de impedimento de contratação no Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (CNIA) disponível no portal do 
Conselho Nacional de Justiça ou no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS)/CGU. 
 
IV – DO CREDENCIAMENTO 
 
1 – A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, observados os seguintes aspectos: 
 
1.1 – O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
 
1.2 – O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
1.3 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
V – DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1 – Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, encaminhando o pedido até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública (22/02/2021) até as 19h, pelo e-mail 
pregoeiro@tre-sp.jus.br, cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos decidir a matéria no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de 
recebimento da impugnação. 
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1.1 – A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro. 
 
2 – As impugnações deverão ser dirigidas ao pregoeiro por quem tenha poderes para representar a 
licitante ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato convocatório nesta qualidade. 
 
3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório que implique modificação deste Edital, esta 
modificação será divulgada da mesma forma que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública 
(22/02/2021) até as 19h, exclusivamente por correio eletrônico via internet, no endereço 
pregoeiro@tre-sp.jus.br. 
 
4.1 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração deste Edital e dos Anexos. 
 
5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso 
livre>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, 
cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações 
prestadas. 
 
VI – DA INSERÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA, DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
À PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA COMPRASNET 
 
1 – Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, as 
licitantes deverão encaminhar exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de 
habilitação exigidos na cláusula XVI deste Edital, a proposta eletrônica com a descrição dos 
objetos ofertados e os seus preços unitários e os documentos complementares à proposta 
dispostos na cláusula VII deste Edital.  
 
1.1 – Os documentos habilitatórios, a proposta eletrônica e a documentação complementar à 
proposta deverão ser encaminhados até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e 
documentação de habilitação. 
 
2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de chave de acesso e senha privativa da 
licitante e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de preços, acompanhada dos 
documentos de habilitação e dos documentos complementares à proposta. 
 
3 – As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
 
4 – A licitante deverá formular e encaminhar a proposta de preços no idioma oficial do Brasil, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na qual deverá constar a descrição e marca do(s) 
equipamento(s) ofertado(s) de acordo com as especificações e quantidades indicadas no Anexo I 
deste Edital.  
 
Observação 1: Não será admitida na proposta a oferta de marcas alternativas.  
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5 – Deverá constar da proposta eletrônica:  
 
a) no campo “preço unitário”: preço, no valor unitário por item; 
 
Observação 2: Para o item 1 o preço unitário corresponderá ao conjunto composto pelos 
componentes que integram o microcomputador workstation.  
 
b) no campo “descrição detalhada”: descrição detalhada do(s) equipamento(s) ofertado(s), com 
os dados complementares e singulares que o caracterizam, se for o caso.  
 
6 – Os preços propostos deverão ser finais, acrescidos de todas as despesas (tributos, frete, mão 
de obra, prestação de assistência técnica onsite e suporte técnico, despesas de qualquer natureza 
incidentes, descontos, etc.) e conter somente duas casas decimais, não sendo admitido valores 
simbólicos, irrisórios e iguais a zero, o que enseja a desclassificação. 
 
7 – Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 
 
8 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta eletrônica e os 
documentos de habilitação e complementares à proposta anteriormente inseridos no sistema. 
 
9 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento das propostas.    
 
10 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
11 – A licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do presente Edital. 
 
11.1 – A falsidade da declaração de que trata o item 11 desta cláusula sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste documento convocatório e no Decreto nº 10.024/19. 
 
12 – A licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do TRE/SP por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
13 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação imediata da 
proposta. 
 
14 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
15 – Caberá, ainda, à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso. 
 
16 – As propostas terão eficácia por 60 (sessenta) dias de acordo com o § 3º do art. 64 da Lei nº. 
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8.666/93. 
 
VII – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À PROPOSTA 
 
 
1 – Deverão ser encaminhados, juntamente com a proposta eletrônica e de acordo com os 
regramentos dispostos na cláusula VI deste Edital, os seguintes documentos complementares à 
proposta de preços: 
 
a) CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS OU PÁGINA NA WEB (para ambos os 
itens), que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo dos produtos, com 
identificação da localização da informação (página/documento).  

a.1) A ausência de alguma especificação nos referidos documentos não ensejará a 
desclassificação da empresa. Nesse caso serão efetuadas diligências para sanear a pendência. 
 
a.2) Na hipótese de os folhetos e/ou catálogos não apresentarem explicitamente as informações 
comprobatórias de algum dos itens de especificação, a licitante deverá indicar essa condição em 
sua proposta, responsabilizando-se pela informação fornecida e/ou apresentando outra fonte que 
possa esclarecer eventuais dúvidas. 
 
a.3) A licitante fica dispensada de inserir no Sistema Comprasnet as informações solicitadas na 
alínea “a”, caso sejam indicados links em páginas da WEB nos termos do subitem 2.9 da cláusula 
XIII.  
 
b) documentação apta a comprovar o atendimento ao item 5 do Anexo I (Termo de Referência): 
 
b.1) Deverá ser encaminhado, juntamente com a proposta eletrônica, cópia do atestado de 
conformidade, para a workstation e o monitor, emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO 
ou Documento internacional similar, comprovando que o Computador e o Monitor estão em 
conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology Equipament Including 
Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da 
Agência de Proteção Ambiental (EPA), com certificado Bronze, para a segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos, garantindo-se, ainda, que os resíduos 
materiais destes equipamentos não agridam o meio ambiente. 

 
b.2) Os fabricantes da Workstation e do monitor deverão estar aderentes à norma RoHS, 
(European Union Restriction of Hazardous Substances) ou certificação equivalente válida em 
território brasileiro. 
 
b.3) Os modelos cotados de Workstation e de monitor deverão constar da Windows Logo'd 
Products List (LPL) como “Designed for Microsoft Windows 10”. 

 

b.4) Deverá ser acompanhado certificado de compatibilidade com os sistemas operacionais 
Windows 10 Professional para a Workstation e o Monitor. 

 

b.5) Para o microcomputador deverá ser apresentado certificado de homologação pela Anatel 
relativo à placa de rede (subitem 4.1.14 do Anexo I). 
 
Observação: Deverá haver conformidade entre as marcas ofertadas e a documentação 
apresentada (alíneas “b.1” a “b.5”). 
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2 – O não encaminhamento da documentação complementar à proposta, no momento exigido na 
cláusula VI deste Edital, configurará desistência de proposta, sujeitando a licitante às sanções 
previstas na cláusula XXVIII (Das Penalidades) deste Edital. 
 
VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
1 – O pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 
previstos na cláusula I deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas no prazo 
estipulado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições 
detalhadas no instrumento convocatório. 
 
1.1 – A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 
 
2 – O pregoeiro procederá à análise preliminar das propostas quanto ao atendimento aos requisitos 
deste Edital, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital, após o que dará início à etapa de lances das propostas aceitas. 
 
3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
IX – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
1 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
2 – Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário e valor. 
 
2.1 – Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, 
sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário de cada item.  
 
Observação 1: Para o item 1 o preço unitário corresponderá ao conjunto composto pelos 
componentes que integram o microcomputador workstation.  
 
3 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
 
3.1 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 
3.2 – Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
4 – No transcurso da Sessão Pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 
 
5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos. 
 
6 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7 -  Nos termos do Parágrafo único do art. 31 do Decreto nº 10.024/2019, o intervalo mínimo de 
diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá corresponder a 1% (um por 
cento) limitado a duas casas decimais. 
 
8 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 
 
9 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
10 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
 
11 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço, nos termos dispostos no parágrafo único do 
art. 7º do Decreto nº 10.024/19. 
 
12 – Após o encerramento da etapa de lances e da eventual etapa de reinício de lances, nos 
termos indicados no item 11 acima, se houver a participação de microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte e, nessa hipótese, ocorrer empate entre as propostas, nos termos da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, ficará assegurada às microempresas ou 
empresas de pequeno porte, como critério de desempate, preferência de contratação. 
 
12.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
MEs/EPPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
durante a etapa de lances; 
 
12.2 – Para efeito do disposto no subitem 12.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 
a) o sistema de pregão eletrônico, após o encerramento da fase de lances, identificará em coluna 
própria as MEs/EPPs participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, 
caso esta não seja uma ME/EPP, e das demais MEs/EPPs na ordem de classificação; 
 
b) a proposta que se encontrar na faixa até 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor 
preço estará empatada com a primeira colocada e terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada para desempate; 
 
c) para viabilizar tal procedimento, o sistema encaminhará mensagem automática, por meio do 
chat, convocando a ME/EPP que se encontra em segundo lugar a fazer sua última oferta no prazo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
d) caso a ME/EPP classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, o sistema convocará as demais MEs/EPPs participantes na mesma condição, na 
ordem de classificação. Havendo êxito nesse procedimento, o sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação; 
 
e) não havendo êxito, ou não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial. 
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Caso sejam identificadas propostas de MEs/EPPs e haja equivalência dos valores apresentados 
pelas empresas que se encontram no intervalo estabelecido no subitem 12.1, o sistema fará sorteio 
eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final. 
 
12.3 – Na hipótese da não contratação, nos termos do subitem 12.2 desta cláusula, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
12.4 – O disposto no subitem 12.1 aplicar-se-á quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME/EPP; 
 
12.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente 
às penalidades previstas neste Edital. 
 
12.6 – Também será assegurada preferência na contratação, nos termos dispostos no art. 3º da Lei 
n.º 8.248/1991, regulada pelo art. 5º do Decreto n.º 7.174/2010, observada a seguinte ordem:  
 
a) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 
b) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país; 
c) bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal. 
 
Observação 2: As microempresas e empresas de pequeno porte que atenderem ao disposto nas 
alíneas acima terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e 
grandes empresas enquadradas na mesma alínea. 
 
12.6.1 – O exercício do direito de preferência disposto neste Decreto n.º 7.174/2010, será 
concedido pelo Sistema Comprasnet, após o encerramento da fase de lances e da eventual 
etapa de reinício de lances disposto no item 12 acima, observando-se os seguintes procedimentos, 
sucessivamente: 
 
a) aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte 
dispostas no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, quando for o 
caso; 
 
b) aplicação das regras de preferência previstas no art. 5º do Decreto n.º 7.174/10, com a 
classificação das licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima 
da melhor proposta válida;  
 
c) convocação das licitantes classificadas que estejam enquadradas na alínea “a” do subitem 12.6, 
na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou 
superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame; 
 
d) caso a preferência não seja exercida na forma da alínea “c” acima, por qualquer motivo, serão 
convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas na alínea “b” do subitem 12.6, na 
ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra 
para a alínea “c” do subitem 12.6, caso esse direito não seja exercido; e 
 
e) caso nenhuma empresa classificada venha exercer o direito de preferência, observar-se-ão as 
regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 
X – DA DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES 
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1 – Caso ocorra desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
2 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 
comunicação do fato às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
XI – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
1 – Finalizada a etapa competitiva, caso ocorra empate por equivalência de preços, serão 
realizados os seguintes procedimentos: 
 
a) aplicação dos critérios de desempate previstos no art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, nos termos transcritos no item 12 e subitens da cláusula IX deste Edital;  
 
b) aplicação do critério de desempate previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, se dentre 
as empatadas não houver empresa declarante ME/EPP e/ou detentora dos benefícios previstos no 
Decreto n.º 7.174/2010; 
 
c) se não ocorrer oferta de lances e dentre as empatadas houver empresa detentora dos 
benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/2006 e/ou Decreto n.º 7.174/2010, o sistema 
automaticamente, seguirá a ordem abaixo, dando como vencedora a empresa:  
 
c.1) ME/EPP e fornecedora de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos 
de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal; 
c.2) ME/EPP e fornecedora de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; 
c.3) ME/EPP e fornecedora de bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma 
definida pelo Poder Executivo Federal; 
c.4) ME/EPP;  
c.5) Empresa de Médio/Grande Porte fornecedora de bens e serviços com tecnologia desenvolvida 
no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo 
Poder Executivo Federal; 
c.6) Empresa de Médio/Grande Porte fornecedora de bens e serviços com tecnologia desenvolvida 
no País; 
c.7) Empresa de Médio/Grande Porte fornecedora de bens e serviços produzidos de acordo com o 
PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. 
 
d) persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
 
XII – DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 
 
1 – Apurada a melhor oferta, o pregoeiro encaminhará pelo sistema eletrônico contraproposta 
diretamente à empresa licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja 
obtida uma melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 
 
XIII – DA PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS 
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1 – A licitante melhor classificada, nos termos dispostos no item 2 da cláusula XV deste Edital 
deverá enviar a Proposta Definitiva de Preços, elaborada nos moldes do Anexo II deste Edital, por 
meio do link “Enviar anexo/planilha atualizada”, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da 
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de ser considerada desistente, sujeitando-
se às sanções previstas na cláusula XXVIII deste Edital. 
 
1.1 – A Proposta Definitiva de Preços também poderá ser remetida por e-mail (pregoeiro@tre-
sp.jus.br), nos casos de solicitação do pregoeiro, para fins de agilizar o envio da proposta ao 
TRE/SP, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico. 
 
1.1.1 – Caso haja comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema 
Eletrônico Comprasnet, a licitante providenciará, em momento posterior, a ser informado pelo 
pregoeiro dentro da própria sessão pública, através da funcionalidade “Enviar anexo”, a 
inserção da documentação no Sistema Eletrônico para que, assim, fique à disposição das demais 
licitantes. 
 
1.2 – Em cumprimento ao princípio da publicidade e da transparência, a inserção da proposta 
definitiva de preços no Sistema é obrigatória, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
1.3 – O descumprimento das exigências contidas nos subitens acima considerará a licitante como 
desistente da proposta, sujeitando-se às sanções previstas na cláusula XXVIII deste Edital. 
 
2 – Na proposta deverão constar, obrigatoriamente, todas as informações requeridas no Anexo II, a 
saber: 
 

2.1 – PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PARA O ITEM 1 (CONJUNTO) E PARA O ITEM 2 (com 
tributos, frete, mão de obra, prestação de assistência técnica onsite e suporte técnico, despesas de 
qualquer natureza incidentes e descontos inclusos), expresso em reais e, ainda, a 
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (marca, modelo, referência e outros elementos 
indispensáveis a sua caracterização, apontando configurações e outras especificações técnicas 
detalhadas, etc.), de acordo com o disposto no Anexo I deste Edital; 
 
2.2 – INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO OFERTADO PARA OS COMPONENTES DO ITEM 1: 
processador, placa de vídeo, placa de rede, gabinete/CPU, mouse óptico e teclado; 
 
2.3 – INDICAÇÃO DA VERSÃO COMPLETA DO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO DO 
ITEM 1; 
 
2.4 – INDICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PARA OS COMPONENTES DO ITEM 1: 
Gabinete/CPU, mouse óptico e teclado; 
 
2.5 – PRAZO DE ENTREGA para o item 1: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
do recebimento da imagem e demais configurações, nos termos da cláusula 8 do Anexo I (Termo 
de Referência) deste Edital; 
 
Observação 1: O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da imagem e demais 
configurações somente para o primeiro pedido de fornecimento do(s) equipamento(s). Para os 
pedidos posteriores, o prazo contar-se-á a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.6 – PRAZO DE ENTREGA para o item 2: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, nos termos da cláusula 9 do Anexo I (Termo de Referência) 
deste Edital; 
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2.7 – PRAZO DE GARANTIA (ONSITE) e SUPORTE TÉCNICO PARA AMBOS OS ITENS: 
mínimo de 60 (sessenta) meses de fábrica, para reposição de peças e mão de obra, contados a 
partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com atendimento onsite por meio de uma 
empresa autorizada do fabricante. 
 
2.8 – INDICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE ONSITE PARA 
AMBOS OS ITENS, contendo: razão social/nome do responsável, CNPJ/CPF, endereço com CEP, 
telefone/e-mail e nome completo da pessoa responsável pela assistência, suporte e abertura de 
chamados técnicos; 
 
2.9 – INDICAÇÃO DE LINKS, preferencialmente no website do próprio fabricante ou distribuidor 
comprovadamente autorizado, que comprove as características mínimas do produto ofertado, 
apresentando explicitamente as informações comprobatórias dos itens de especificação do 
produto; 
 
Observação 2: Caso não sejam indicados os links, a licitante deverá cumprir as exigências 
dispostas nas alíneas “a”, "a.1" e "a.2" do item 1 da cláusula VII deste Edital. 
 
2.10 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a 
sessão pública deste pregão; 
 
Observação 3: O preço proposto pela licitante vencedora vigorará por 12 (doze) meses, a contar 
da assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá ser firmada dentro do prazo de validade da 
proposta.  
 
Observação 4: O preço registrado será fixo e irreajustável durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços, salvo o disposto nos artigos 17 a 19 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
2.11 – Razão social da empresa, C.N.P.J., endereço completo, telefone e e-mail atualizados para 
contato e recebimento de Nota de Empenho, qualificação do representante legal que firmará a Ata 
de Registro de Preços/contrato e do preposto que representará a detentora durante a vigência do 
ajuste, banco, agência, praça de pagamento, conta corrente, assinatura e nome legível do 
representante legal da empresa responsável pela proposta.  
 
2.11.1 – O endereço e C.N.P.J. informados deverão ser do estabelecimento que de fato emitirá a 
nota fiscal/fatura. 

 
XIV – DO RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS  
 
1 – Recebida(s) a(s) Proposta(s) Definitiva(s) de Preços da(s) licitante(s) vencedora(s) e analisados 
os documentos complementares à(s) proposta(s) dispostos na cláusula VII deste Edital, estando 
todos de acordo com os requisitos formais exigidos neste Edital, o pregoeiro procederá à 
suspensão da sessão pública para recebimento das amostras do item 1 (conjunto de Workstation) 
e do item 2 (Monitores). 
 
1.1 Deverão ser entregues, como amostra, 1 unidade do item 1 (workstation) e 2 unidades do item 
2 (monitor). 
 
2 – As amostras deverão ser encaminhadas pela(s) licitante(s) detentora(s) do menor preço no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro.  
 
3 – As amostras para teste deverão ser enviadas à Seção de Equipamentos de Informática – ScEI 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, telefone 11-3130-2120, localizada na Rua 
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Francisca Miquelina, n.º 123, 4º andar, Sala 402 - Prédio Brigadeiro – Bela Vista – São Paulo – SP 
– CEP 01316-900, devidamente identificadas, contendo, na parte externa das embalagens, 
identificação da licitante (razão social, endereço e C.N.P.J., telefone e e-mail), com os seguintes 
dizeres: 
 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021 
“AMOSTRA” 

 
 
 
3.1 - Alternativamente, as amostras poderão ser entregues pessoalmente no mesmo endereço e 
prazo dispostos nos itens 2 e 3 acima, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, mediante 
agendamento prévio por meio do telefone indicado no item 3 acima e/ou e-mail scei@tre-sp.jus.br.  
 
4 – A(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar que não encaminhar(em) a(s) amostra(s) 
terá(ão) sua(s) proposta(s) desclassificada(s). 
 
5 – Para efeito de avaliação das amostras dos itens 1 e 2 pela Comissão responsável, serão 
realizados testes, procedendo-se à análise das características técnicas das Workstations e dos 
monitores, conforme especificações das fichas técnicas respectivas e, também, no caso das 
Workstations, por meio do acesso ao sistema operacional, procedendo-se à visualização de todos 
os seus componentes. 
 
6 – Após a análise das amostras, a Comissão de Recebimento de Equipamentos de Informática 
emitirá o laudo de avaliação das amostras, que subsidiará o julgamento da(s) proposta(s) a ser 
proferido pelo Pregoeiro, apontando-lhe a condição de aprovada(s) ou reprovada(s).  

 
XV – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
1 – Finalizada a negociação disposta na cláusula XII deste Edital, o pregoeiro verificará: 
 
a) a documentação complementar à proposta, disposta na cláusula VII deste Edital, encaminhada 
de acordo com os regramentos dispostos na cláusula VI deste Edital, para verificação da 
adequação da proposta ao objeto ofertado e a comprovação de atendimento dos requisitos 
técnicos dispostos nas cláusulas 5 e 6 do Anexo I deste Edital; 
 
b) a compatibilidade dos preços finais em relação aos valores unitários máximos aceitáveis 
estipulados no Anexo I deste Edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019; 
 
Observação: Será desclassificada a proposta que, após a etapa de negociação, mantiver 
seus preços unitários finais superiores aos máximos aceitáveis pela Administração. 
 
2 – Após a verificação das exigências editalícias dispostas no item 1 desta cláusula, estando 
aquelas corretas, o pregoeiro solicitará, via chat, no prazo e nos moldes elencados na cláusula 
XIII deste Edital, o envio da PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS, adequada ao último lance 
ofertado ou valor negociado do(s) item(ns). 
 
3 – Recebida a Proposta Definitiva de Preços e estando aquela de acordo com os requisitos 
formais exigidos neste Edital, o pregoeiro procederá à suspensão da sessão pública para 
recebimento das amostras dos equipamentos ofertados, conforme disposto na cláusula XIV deste 
Edital.  
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3.1 – Após o recebimento do laudo contendo o resultado da análise das amostras apresentadas 
nos moldes e prazo dispostos na cláusula XIV deste Edital, estando aquelas aprovadas, o 
pregoeiro examinará, na sequência, a documentação habilitatória elencada na cláusula XVI. 
 
4 – Caso a licitante detentora do melhor preço tenha exercido o direito de preferência previsto no 
Decreto n.º 7.174/2010, para o julgamento da proposta também será efetuada consulta ao sítio 
eletrônico do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (http:// 
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas) ou da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, com vista a comprovar o atendimento ao Processo 
Produtivo Básico – PPB  e do reconhecimento de condições de bem e serviço com tecnologia 
desenvolvida no país. 
 
4.1 – Não sendo possível efetuar a consulta online, disposta no item 4 desta cláusula, a sessão 
pública será suspensa, mediante comunicação do pregoeiro que informará o momento de sua 
retomada. 
 
5 – O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, 
desde que satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. Sendo assim, a 
adjudicação poderá ser dada a uma ou mais empresas. 
  
6 – No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
7 – Caso a licitante detentora da melhor oferta apresente quaisquer das ocorrências abaixo citadas, 
o pregoeiro examinará a proposta subsequente, procedendo à sucessiva verificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital: 
 
a) não aceitação dos documentos complementares à proposta elencados na cláusula VII deste 

Edital;  
b) não adequação da proposta e do preço às exigências editalícias; 
c) não aprovação da(s) amostra(s); 
d) não atendimento às exigências habilitatórias; ou 
e) não atendimento ao chamado do pregoeiro durante a sessão pública do certame licitatório. 
 
XVI – DA HABILITAÇÃO 
 
1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) SICAF; 
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 
 
Observação 1:  A consulta aos dois cadastros – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - (CEIS) e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade 
Administrativa (CNIA), além do tradicional Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 
– Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação. A Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) abrange o cadastro 
do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal 
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da Transparência. 
 
1.1 - Constatada a existência de sanção, poderá o Pregoeiro inabilitar a licitante, por falta de 
condição de participação. 
 
2 – Caso atendidas as condições de participação, a habilitação da licitante vencedora será 
efetuada mediante consulta online ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, no que concerne à regularidade dos documentos exigidos neste Edital e abrangidos pelo 
referido sistema. 
 
2.1 - É dever da licitante atualizar previamente as comprovações habilitatórias constantes do 
SICAF e aquelas não integrantes do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, para 
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 
2.2 - O descumprimento do subitem acima implicará na inabilitação da licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões, feita pelo Pregoeiro, lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), as quais também constituem meio legal de prova, conforme 
art. 43, § 3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
 
3 – Para a habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes documentos: 
 
 

3.1 – Documentação no SICAF 
 
a) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida 
conjuntamente pela RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional);  
 
b) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual – ICMS; 
 
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou Certidão positiva de débitos trabalhistas 
com efeitos negativos emitida pela Justiça do Trabalho; 
 
Observação 2: A certidão emitida pela Fazenda Pública Estadual deverá ser do estabelecimento 
que emitirá de fato a nota fiscal/fatura. 
 
Observação 3: A validade da certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, com base no 
inciso XIII do art. 55 da Lei n.º 8.666/93, está condicionada àquela disponível no sítio 
www.tst.jus.br/certidao na FASE DE HABILITAÇÃO, que revela a atual situação da licitante, ou 
seja, caso haja mais de um documento válido, isto é, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
prevalecerá a certidão mais recente sobre a mais antiga. 
 
e) Demonstrações contábeis do último exercício social que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, apurada por meio dos índices contábeis abaixo, extraídos do item 7.1.V da Instrução 
Normativa n.º 5 de 21.7.95 do Ministério da Administração e Reforma do Estado, e que deverão 
possuir valor maior que 1 (um):  
 

LG = 
Ativo circulante + Realizável a longo prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo prazo 

 

SG = 
__________Ativo Total_________________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Anexo COTAÇÃO 5 - TRE-SP (0189875)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 518

http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

Pregão Eletrônico Federal 09/2021 – fl. 16 

 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
  

LC = 
Ativo Circulante_ 
Passivo Circulante 

 
e.1) A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer destes índices 
deverá comprovar Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% do valor estimado para o período da 
contratação, o que corresponde a R$ 109.141,25 (cento e nove mil cento e quarenta e um reais 
e vinte e cinco centavos) para o ITEM 1 e a R$ 18.444,00 (dezoito mil e quatrocentos e 
quarenta e quatro reais) para o ITEM 2. 
 
e.2) Na ocorrência da situação prevista na alínea “e.1”, a licitante deverá enviar, via sistema 
eletrônico (link "Enviar anexo/planilha atualizada"), o Balanço Patrimonial do último exercício social, 
extraído do Livro Diário, com o respectivo termo de abertura e de encerramento, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, com vista à 
comprovação do valor do Patrimônio Líquido previsto. 
 
e.2.1) Para a licitante que utiliza a escrituração contábil digital, a exigência disposta na alínea “e.1” 
poderá ser cumprida por meio de apresentação via sistema eletrônico (link "Enviar anexo/planilha 
atualizada") de cópia do Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, acompanhado dos 
termos de abertura e encerramento (relatório gerado pelo SPED), recibo de entrega de livro digital 
na Receita Federal.  
 
e.2.2) Para a licitante constituída na forma de sociedade anônima, a exigência disposta na alínea 
“e.1” deverá ser cumprida por meio de apresentação de cópia do Balanço Patrimonial do último 
exercício social em um dos seguintes formatos: 
- publicação no Diário Oficial; 
- publicação em jornal de grande circulação; 
- certidão ou fotocópia autenticada pela Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa. 
 
e.3) A empresa recém-constituída (no presente exercício) deverá apresentar, em substituição ao 
Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura, nas mesmas condições formais exigidas na 
alínea “e.2”.  
 
3.2 – Documentação complementar 
 
Certidão negativa de falência e recuperações judiciais e extrajudiciais, expedida pelo Distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
Observação 4: No caso da licitante se encontrar em recuperação judicial, deverá apresentar 
certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93. 
 
3.3 – Demais documentos complementares  
 
a) Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88, e artigo 
27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93; 
 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 
32, § 2º da Lei n.º 8.666/93. 
 
4 – Para atendimento aos quesitos acima mencionados no subitem 3.3, a licitante deverá formalizar 
as declarações em campo próprio do sistema. 
 
5 – A validade dos documentos habilitatórios deverá abranger a data de abertura do certame. 
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Observação 5: Caso o órgão emissor não declare a vigência dos documentos solicitados, esses 
serão considerados válidos pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.  
 
6 – A documentação habilitatória elencada nos subitens 3.1, alínea “e” (se for o caso) e 3.2 deverá 
ser encaminhada de acordo com os regramentos dispostos na cláusula VI deste Edital. 
 
7 – O descumprimento das exigências contidas nos subitens 3.1 a 3.3 e item 6 desta cláusula 
determinará a inabilitação da licitante. 
 
8 – Para as microempresas e empresas de pequeno porte a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista somente será exigida para efeito de formalização do ajuste. 
 
8.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
arrolada nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3, mesmo que as relativas às alíneas “a” a “d” do subitem 3.1 
apresentem alguma restrição.  
 
8.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
8.2.1 – O prazo de que trata o subitem 8.2 fica automaticamente prorrogado, nos termos do § 1º do 
art. 43 da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pelas Leis Complementares ns.º 147/2014 e 
155/2016. 
 
8.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 8.2 e 8.2.1 desta 
cláusula, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista no item 2 
e subitens 2.1 e 2.1.2 da cláusula XXVIII (Das Penalidades) deste Edital ou sem prejuízo das 
sanções legalmente previstas, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de 
Preços/assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados na forma disposta na cláusula VI, a 
licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 
horas, contadas da solicitação do pregoeiro, sob pena de inabilitação. 
 
10 – Sempre que julgar necessário, o pregoeiro poderá solicitar a apresentação de originais dos 
documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações 
de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital. 
 
10.1 – Os documentos originais, quando solicitados, deverão ser entregues, no prazo de 3 (três) 
dias úteis contados da solicitação do pregoeiro, na Seção de Elaboração de Editais e Contratos, 
localizada na Rua Francisca Miquelina, 123, Prédio Brigadeiro, 10º andar, sala 1007, mediante 
prévio agendamento direcionado ao e-mail pregoeiro@tre-sp.jus.br. 
 
11 – Verificado o desatendimento de quaisquer dos requisitos de habilitação, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte 
da licitante classificada subsequente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda às exigências deste Edital. 
 
11.1 – A inabilitação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
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em tempo real por todos os participantes. 
 
11.2 – No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 
 
12 – Constatado o atendimento dos requisitos habilitatórios, o pregoeiro habilitará e declarará 
vencedora do certame a licitante correspondente. 
 
13 – Encerrada a fase de habilitação do certame, será aberto prazo de 20 (vinte) minutos para o 
registro de intenção de recurso. Não havendo intenção registrada, o pregoeiro adjudicará o 
objeto da licitação em favor da licitante julgada vencedora. 
 
13.1 – Manifestando quaisquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será 
encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação do resultado após o 
transcurso da fase recursal. 
 
XVII – DOS RECURSOS 
 
1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente, dentro do prazo 
estipulado no item 13 da cláusula XVI, a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo 
próprio no sistema eletrônico. 
 
2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
implicará decadência do direito de recurso, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à 
licitante declarada vencedora. 
 
3 – O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
 
4 – A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias corridos, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, também via sistema, que começará a 
correr da data final do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
6 – Em razão da restrição do atendimento presencial nas dependências da Secretaria, provocada 

pelos notórios fatos da pandemia coronavírus (COVID -19), nos termos da Resolução TRE/SP nº 

496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, o acesso ao Processo SEI será 

disponibilizado por meio eletrônico ao interessado mediante requerimento direcionado ao e-mail 

sceec@tre-sp.jus.br. 
 
7 – Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior 
adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento para determinar a 
contratação, observado o disposto na cláusula XVIII deste Edital. 
 
XVIII – DO CADASTRO DE RESERVA 
 
1 – Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior verificará, em 
consulta ao sistema Comprasnet, previamente à homologação do certame, se há licitantes aptas 
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ao Cadastro de Reserva previsto no artigo 11, inciso II e § 1º do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
2 – Caso não existam fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva, poderão ser 
adotados, de logo, os procedimentos de homologação do certame. 
 
3 – Existindo fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva, a autoridade superior 
procederá à convocação das licitantes, informando, via sistema, data e hora para o exercício desse 
direito, abrindo-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação. 
 
3.1 – A convocação será realizada através do envio automático pelo sistema de e-mail a todas as 
licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo 
preço da primeira colocada. 
 
4 – Será incluído, para formação do Cadastro de Reserva, o registro das licitantes que aceitarem 
cotar os bens com preços iguais ao da licitante vencedora, na sequência da classificação do 
certame, excluindo o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei n.º 8.666/93 na forma do disposto no art. 11, inciso II e §1º 
do Decreto n.º 7.892/13, respeitando-se, na contratações, a ordem de classificação das licitantes 
registradas na ata. 
 
4.1 – Se houver mais de uma licitante na situação de que trata o item 4, serão classificadas 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 
 
5 – Após as providências dispostas nos itens 1 a 3 e subitem 3.1 acima, a autoridade superior 
anexará aos autos, se for o caso, a Ata de Formação do Cadastro de Reserva gerada pelo sistema, 
que integrará a Ata de Registro de Preços respectiva, e poderá homologar a licitação.  

 
6 – Caso a licitante melhor classificada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo 
estabelecido neste Edital ou tenha seu registro cancelado, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 
21 do Decreto n.º 7.892/13, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a sessão pública do Pregão 
será reaberta para que se proceda à habilitação da licitante constante do cadastro de reserva, na 
ordem de classificação do certame. 
 
XIX – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1 – O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelos Decretos ns.º 8.250, de 23 de maio de 
2014 e 9.488, de 30 de agosto de 2018. 
 
2 – No âmbito do Sistema de Registro de Preços, a adjudicação significa tão somente o registro do 
preço ofertado. 
 
3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
XX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1 – Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, a Administração, respeitada a ordem, 
convocará a adjudicatária para, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de 
recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital 
(Anexo III) e que, após publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente documento editalício. 
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1.1 – O prazo estabelecido no item 1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
 

Observação: Em razão da restrição do atendimento presencial nas dependências da Secretaria, 
provocada pelos notórios fatos da pandemia coronavírus (COVID -19), nos termos da Resolução 
TRE/SP nº 496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, a Administração poderá 
optar pela formalização do ajuste por meio do Sistema Eletrônico de Informações do TRE/SP. 
 

1.2 – Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência da 
Ata. 
 

1.3 – Quando a adjudicatária, ao ser convocada, não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e condições estabelecidos, e não havendo cadastro de reserva, será facultado à Administração, 
sem prejuízo de se aplicar a sanção prevista no item 2 e subitens 2.1 e 2.1.1 da cláusula XXVIII, 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
1.3.1 – Obtida proposta que atenda a todas as exigências deste Edital e verificada a habilitação do 
licitante, o pregoeiro adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora. 
 
1.4 – Formalizada a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, a empresa detentora estará 
obrigada ao seu cumprimento, bem como ao de todas as demais condições estabelecidas neste 
Edital, sujeitando-se à aplicação das sanções cabíveis, constantes da cláusula XXVIII (Das 
Penalidades) deste Edital ou daquelas constantes da cláusula IX do Anexo IV (Minuta de Contrato). 
 
2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas nos 
artigos 17 a 19 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelos Decretos nº 8.250/2014 e nº 9.488/2018.  
 
XXI – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA 
 
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. 
 

XXII – DO FORNECIMENTO 
 
1 – O fornecimento dos equipamentos/acessórios será efetuado após o recebimento da Nota de 
Empenho e assinatura do correspondente contrato. 

1.1 – A Nota de Empenho deverá indicar as especificações dos equipamentos/acessórios, seu 
quantitativo, prazo, local de entrega e os preços unitário e total correspondentes. 
 
1.2 – O encaminhamento da Nota de Empenho e a formalização do respectivo contrato serão 
efetuados pela Seção de Gestão de Contratos de Locação e Aquisição deste TRE. 

2 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer os 
equipamentos/acessórios de acordo com o(s) preço(s) registrado(s), nas quantidades indicadas em 
cada Nota de Empenho e seu respectivo Contrato. 
 
3 – O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo não está obrigado a adquirir qualquer 
quantidade do objeto licitado, ficando a seu exclusivo critério definir a quantidade e o momento da 
aquisição daquele, de acordo com as especificações constantes deste Edital. 
 
4 – A detentora não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, recusar-se a 
fornecer os materiais solicitados pelo TRE/SP. 
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5 – O equipamento/acessório será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades, não 
corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos padrões 
determinados no Anexo I deste Edital, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas na cláusula XXVIII deste Edital e/ou na cláusula IX do Anexo IV (Minuta de 
Contrato). 
 
XXIII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos destinados no 
Orçamento Geral da União ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para os 
exercícios de 2021 e 2022. O programa de trabalho e o elemento de despesa específicos 
constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho.  
 
XXIV – DO CONTRATO 
 
1 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e autorizada a aquisição, a Administração 
convocará a detentora da Ata de Registro de Preços para, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da data de recebimento da notificação, aceitar a nota de empenho e assinar o respectivo 
contrato, cuja minuta integra este Edital (Anexo IV). 
 
2 – A detentora da Ata de Registro de Preços ficará obrigada a apresentar à Seção de Gestão de 
Contratos de Locação e Aquisição deste TRE os documentos necessários à elaboração do termo 
de contrato:  
 
a) estatuto ou contrato social;  
b) procuração particular ou pública, conforme o caso, em nome do(s) representante(s) que 
assinará(ão) o contrato;  
c) cópia de documentos pessoais do(s) representante(s) que assinará(ão) o contrato (R.G. e 
C.P.F.). 
 
Observação 1: os documentos deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada por 
cartório competente ou, mediante apresentação do original, por servidor da Administração deste 
TRE.  
 
3 – Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela contratada que 
tenham servido de base para o julgamento, bem como as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. 
 
Observação 2: Em razão da restrição do atendimento presencial nas dependências da Secretaria, 
provocada pelos notórios fatos da pandemia coronavírus (COVID -19), nos termos da Resolução 
TRE/SP nº 496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, a Administração poderá 
optar pela formalização do ajuste por meio do Sistema Eletrônico de Informações do TRE/SP. 
 
4 – Em cumprimento ao constante da Resolução n.º 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pela 
Resolução n.º 9, de 06/12/2005, todas do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, 
aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a 
contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal.  
 
5 – Em cumprimento ao constante da Resolução n.º 156, de 8 de agosto de 2012 do Conselho 
Nacional de Justiça é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 
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de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais 
para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da 
referida Resolução. 
 
XXV – DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA 
 
1 – O item 1 deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da imagem e demais configurações, nos termos da cláusula 8 do Anexo I. 
 
1.1 – O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da imagem e demais configurações 
somente para o primeiro pedido de fornecimento do(s) equipamento(s). Para os pedidos 
posteriores, o prazo contar-se-á a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2 – O item 2 deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho. 
 
3 – Para ambos os itens, a entrega deverá ser realizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 
n.º 199 – Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, telefone 
(11) 3822-2066, na Seção de Logística/Recebimento. 
 
3.1 - Durante o período de restrição do atendimento presencial – Resolução TRE/SP nº 
496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, o agendamento da entrega do 
material deverá ser feito, excepcionalmente, através do e-mail: sclog@tre-sp.jus.br, com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 
 
XXVI – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
1 – O recebimento dos equipamentos será efetuado de acordo com os regramentos dispostos na 
cláusula 10 do Anexo I deste Edital. 
 
1.1 – Caso o produto ofertado seja importado, deverá ser entregue juntamente com o objeto a 
comprovação de origem deste bem e da quitação dos tributos de importação a ele referente, sob 
pena de rescisão contratual e multa, nos termos dispostos no art. 3º, inciso III, do Decreto n.º 
7.174/2010. 
 
2 – A marca do produto entregue deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. 
Produtos sem identificação serão rejeitados quando da sua entrega. 
 
3 – O descarregamento dos equipamentos ficará a cargo do fornecedor, devendo ser 
providenciada a mão de obra necessária. 
 
4 – O aceite/aprovação dos equipamentos pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as 
especificações estabelecidas nos Anexo I, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão 
licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90. 
 
XXVII – DO PAGAMENTO 
 
1 – O pagamento será efetuado pela Seção de Pagamento de Contratos e Diárias por ordem 
bancária, até o 20º dia após a emissão do Atestado de Conformidade e Aceite emitido pela 
Comissão de Recebimento de Material de Informática, acompanhado da correspondente nota 
fiscal/fatura, cujo documento deverá estar em conformidade com as condições estabelecidas na 
cláusula XIII, subitem 2.11.1 deste Edital. Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no § 3º 
do art. 5º da Lei n.º 8.666/93, parágrafo esse acrescido pela Lei n.º 9.648/98, o prazo para 

Anexo COTAÇÃO 5 - TRE-SP (0189875)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 525



 

 

Pregão Eletrônico Federal 09/2021 – fl. 23 

 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis.  
 
1.1 – Este Tribunal descontará do valor devido as retenções previstas na legislação tributária 
vigente à época do pagamento; 
 
1.1.1 – Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar n.º 
123/06, alterada pelas Leis Complementares ns.º 147/2014 e 155/2016, pela entrega de 
declaração, conforme modelo constante da IN n.º 1.234/12, alterada pela IN n.º 1.244/12, ambas 
da Secretaria da Receita Federal. Após a apresentação da referida comprovação, a licitante 
vencedora ficará responsável por comunicar a este TRE qualquer alteração posterior na situação 
declarada, a qualquer tempo, durante a vigência da ata ou execução do contrato. 
 
1.2 – A documentação mencionada no subitem 1.1.1, imprescindível para a efetivação do 
pagamento, deverá ser fornecida juntamente com a nota fiscal/fatura. 
 
2 – Considerar-se-á como data efetiva de entrega (recebimento definitivo do objeto) aquela aposta 
no Atestado de Conformidade e Aceite emitido pela Comissão de Recebimento de Material de 
Informática, que se dará após a devida inspeção técnica dos equipamentos, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da finalização da verificação disposta nos subitens 10.2 a 10.4 
do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 
 
2.1 – Os equipamentos inspecionados que apresentarem problemas que caracterizem defeitos, por 
transporte e/ou por processo fabril, deverão ser trocados, não sendo emitido o Atestado de 
Conformidade e Aceite até que a troca seja efetuada. 
 
3 – Em caso de atraso na entrega do(s) produto(s) ou inexecução parcial do ajuste, ocorrerá o 
pagamento somente da parte adimplida, podendo ser retido o valor estimado das penalidades 
previstas na cláusula XXVIII deste Edital ou na cláusula IX do contrato (Anexo IV) até a apuração 
no regular procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa.  
 
XXVIII – DAS PENALIDADES 
 
1 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, a licitante que, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta: 
 
a) não assinar a Ata de Registro de Preços ou o contrato; 
b) não entregar a documentação exigida neste Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do contrato; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
 
1.1 - As sanções descritas no item 1 e alíneas desta cláusula também se aplicam aos integrantes 
do cadastro de reserva que, ao ser convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada por este Tribunal. 
 
1.2 – As sanções descritas no item 1 e alíneas desta cláusula serão registradas e publicadas no 
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SICAF. 
 
2 – Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes multas: 
 
2.1 – De até 30% sobre o valor total proposto pela licitante vencedora, nos seguintes casos: 
 
2.1.1 – Quando houver recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no 
item 1 e subitem 1.1 da cláusula XX; 
 
2.1.2 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando não for providenciada a 
regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 8.2 e 8.2.1 da cláusula XVI deste 
Edital.  
 
2.2 – De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa 
da DETENTORA da Ata de Registro de Preços em aceitá-la, ou nos casos de recusa em assinar o 
correspondente contrato no prazo previsto no item 1 da cláusula XXIV, atos que caracterizam o 
descumprimento total da obrigação assumida. 
 
3 – Após a assinatura do contrato, em caso de inadimplência, a contratada sujeitar-se-á às 
penalidades previstas na cláusula IX do referido documento (Anexo IV). 
 
4 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico. A Administração comunicará à licitante sua intenção de aplicação da 
penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do recebimento da comunicação;  
 
4.1 – Para assegurar a ampla defesa, pretendendo-se cominar as penas de impedimento de licitar 
e contratar com a União c.c. o descredenciamento no SICAF, o prazo para oferecimento de defesa 
prévia será de 10 (dez) dias corridos; 
 
4.2 – Decidida pela Administração a aplicação de sanção, fica assegurado à interessada o uso dos 
recursos previstos em lei. 
 
XXIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1 – Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de 
todas as disposições do presente Edital. 
 
2 – Assegura-se a este Tribunal o direito de: 
 
2.1 – Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo (art. 43, § 3º da Lei n.º 8.666/93), fixando-se às licitantes 
prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar 
originalmente da proposta; 
 
2.1.1 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1.999. 
 
2.1.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem 2.1.1 acima, sua retomada somente 
poderá ocorrer mediante aviso prévio do sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
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antecedência de seu reinício, e a ocorrência será fundamentada em ata. 
 
2.1.3 – O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 
 
2.1.3.1 – O pregoeiro poderá, ainda, solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de 
outros setores deste Tribunal, a fim de subsidiar sua decisão. 

 
2.2 – Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art. 49, caput da Lei n.º 
8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; 
 
2.3 – Adiar a data da sessão pública; 
 
2.4 – Rescindir unilateralmente o ajuste, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n.º 8.666/93, 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; e 
 
2.5 – Adquirir ou não os itens objeto do Sistema de Registro de Preços. 
 
3 – As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer época ou fase do processo licitatório. 
 
4 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública do pregão. 
 

5 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

 

6 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentos relativos à presente licitação. 

 

7 – Aplicam-se à presente licitação, subsidiariamente, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes. 
 

8 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no art. 110 da Lei n.º 8.666/93. 

 
9 – Em razão da restrição do atendimento presencial nas dependências da Secretaria, provocada 
pelos notórios fatos da pandemia coronavírus (COVID -19), nos termos da Resolução TRE/SP nº 
496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, em caso de interesse dos possíveis 
licitantes a obtenção de cópias do edital estará restrita aos meios eletrônicos http://www.tre-
sp.jus.br/transparencia/licitacoes/editais-1/ e www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 
Vânia Cristina Guarnieri 

Chefe da Seção de Elaboração de Editais e Contratos 

Anexo COTAÇÃO 5 - TRE-SP (0189875)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 528



 

 

Pregão Eletrônico Federal 09/2021 – fl. 26 

 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 09/2021 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1 – OBJETO 
 
Registro de Preços para aquisição de 50 (cinquenta) conjuntos de microcomputadores tipo 
workstation de alto desempenho e 100 (cem) monitores, para utilização com softwares de 
editoração gráfica como Pacote Adobe, Softwares Estatísticos como o IBM SPSS Statístics, 
AutoCad e Revit, bem como Softwares de georreferenciamento como o ArcGIS, entre outras 
rotinas e procedimentos que exigem equipamento de alta capacidade de processamento e 
memória.  
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
Esta demanda está alinhada ao objetivo 3 do PETIC: “Prover e ampliar os serviços e soluções de 
TIC que suportam as demandas de processos internos” e ao objetivo 4 do PETIC: “Garantir a 
infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP”. 

A aquisição de 50 (cinquenta) microcomputadores tipo workstation de alto desempenho e 100 
(cem) monitores, com a configuração solicitada, tem como finalidade proporcionar condições 
adequadas de trabalho aos usuários dos softwares supraindicados. 

  
3 – DESCRIÇÃO 
 
Quantidade estimada de 50 (cinquenta) microcomputadores tipo workstation de alto desempenho e 
de 100 (cem) monitores. Os micros devem ter gabinete padrão, com processador de arquitetura 
x86 com suporte a 32 e 64 bits com no mínimo seis núcleos (Six Core) e frequência de operação 
interna mínima de 3,6 GHz, 32 GB de memória RAM, no mínimo 2 TB de HD. Os monitores devem 
ser IPS de no mínimo 23 polegadas, com sistema operacional Windows 10 professional. 
 
Modelos de Referência Micros: Dell Precision 3630 Torre, HP WORKSTATIONS Z4, ou equivalente 
ou de melhor qualidade. 
 
Modelos de Referência Monitores: Dell P2719H, HP V24b, LG 23.8" 24BL550J-B, ou equivalente 
ou de melhor qualidade. 
 
4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O ITEM 1 (WORKSTATION) E ITEM 2 (MONITOR) 
 
4.1 ITEM 1 - WORKSTATIONS 
 
4.1.1 Gabinete 
 
a) Minitorre ou Torre - Não será aceito gabinete tipo desktop; 

b) O gabinete deverá possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, não sendo 
aceitas quaisquer adaptações no gabinete nem o uso de algum tipo de parafuso ou de ferramentas 
para remoção da baia do disco rígido, do próprio disco rígido e da(s) memória (s), ou seja, deverão 
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ser removidos por sistema de encaixe. A abertura da tampa do gabinete será feita através do 
sistema Tool-Less; 

c)  Deverá possuir sensor de intrusão do gabinete;  

d) O gabinete deve possuir no mínimo, 02 (duas) baias internas para discos de 3.5” ou no mínimo, 
02 (duas) baias internas para discos de 2.5”. 

 
4.1.2 Fonte de alimentação 
 
a) Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, chaveada automaticamente, com 
capacidade para suportar a máxima configuração, permitida pela placa-mãe (Motherboard), 
possuindo potência mínima de 750W, deverá possuir tecnologia PFC – correção de fator de 
potência (ativo ou passivo), para evitar a perda de energia e eficiência de, no mínimo, 90%, com 
50% da carga de trabalho; 

b) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Gold e 
deverá estar registrado em nome do fabricante do equipamento.  

 
4.1.3 Placa-mãe  

 
a) Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceita solução em OEM ou placas 
encontradas no mercado comum. Deverá possuir chip de segurança integrado, no padrão TPM 
versão 2.0 ou superior, não será aceita solução em slot. Deverá acompanhar software para 
implantação e utilização de todos os recursos de segurança; 

b)  O chipset, do mesmo fabricante e compatível com o processador ofertado, deve pertencer à 
geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante; 
 
c)  Barramento de dados da comunicação da motherboard com os periféricos compatível com o 
padrão PCI-Express, com no mínimo: 2 (dois) slot PCI-Express x4 Gen3, 01 (um) slot PCI-Express 
x8, 1 (um) PCI-Express x16 Gen3 e 01 (um) slot M.2 (22x0 mm) para conexão de drive do tipo SSD 
ou Wireless do tipo M.2; 

d)  No mínimo, 4 (quatro) conectores livres na própria placa-mãe, sem uso de placa de expansão 
para módulo de memória, ou superior, que permita a expansão para até 256 (duzentos e cinquenta 
e seis) GB; 

e)  10 (dez) portas USB na versão 3.1 ou superior, destas pelo menos 4 (quatro) localizadas na 
parte frontal (sendo no mínimo 02 do Tipo C) do gabinete e as demais localizadas na parte traseira 
do gabinete, não sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI – as portas devem fazer 
parte do projeto original da placa-mãe do equipamento proposto; 2 (dois) conectores para saída de 
som (Speaker ou Line-out), integrados à placa-mãe;  

f)  Deve possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA, sendo 02 (duas) no padrão SATA III 
(6Gb/s); 

g)  Deve possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia. Visando estruturar 
e implementar o fluxo seguro de informações com esse recurso, o fabricante do equipamento 
deverá mostrar ser membro do TCG Group comprovado através do link 
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ na categoria Promoter;   

h)  A Placa-mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua 
leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0; 

i)  Deverá suportar configuração de RAID nos níveis 0 e 1; 
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j)  Deve possuir capacidade de acesso à BIOS através de outro computador conectado na rede no 
momento da inicialização do POST; 

k)  Deve possuir capacidade de redirecionamento do boot do computador pela rede através do uso 
de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD-ROM) localizados em outro 
computador, com acesso a interface remotamente; 

l)  Deve possuir capacidade de permitir o acesso remoto ao computador via hardware, mesmo 
com este desligado ou com o Sistema Operacional travado ou inacessível sem a utilização de 
agentes no equipamento; 

m)  A placa-mãe deverá possuir memória não volátil, para gravação de informações de inventário 
de hardware (placa-mãe, processador, memória e disco) e software, que sejam acessíveis 
remotamente pela rede, independentemente do estado do sistema operacional, bem como possuir 
sistema de alertas pró-ativos que permitam minimizar o tempo de recuperação do equipamento 
defeituoso; 

n)  Deve possuir capacidade de iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (ISO) em um 
compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o 
microcomputador desligado;  

o)  Deve possuir a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, 
conectada na internet e usando NAT; 

p)  Deve suportar autenticação IEEE 802.1x na interface de rede integrada para autenticação na 
rede corporativa, mesmo sem que o sistema operacional tenha sido inicializado; 

q)  As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser 
feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional 
inoperante; 

r)  Deve suportar que o microcomputador seja ligado remotamente em horários determinados. 

 
4.1.4 Processador 
 
a)  Processador de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits; 

b)  Mínimo de 1 (um) processador com no mínimo seis núcleos (Six-Core), com frequência de 

operação interna mínima de 3,6 GHz; 

c)  Memória cachê de no mínimo 8 MB; 

d)  Atinge índice de, no mínimo, 14000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base 
de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 
 
e) O modelo de processador ofertado deve possuir tecnologia de fabricação de, no máximo, 14 
nanômetros e deverá ser da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipamento. 
 

4.1.5 Memória 
 
a)  32 GB – SDRAM DDR-4, em 4 (quatro) módulos de 8192 Mb, do tipo SDRAM DDR-4 e 
velocidade de no mínimo 2666 Mhz ou superior; 

b) Tecnologia ECC implementada; 

c) Configuração por meio da tecnologia quad-channel; 

d) Expansão de no mínimo 256 GB. 
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4.1.6 BIOS  
 
a) A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou deverá o 
fabricante possuir direitos (copyright) sobre a BIOS, isto é, deverá possuir livre direito de edição 
sobre a mesma, garantindo assim, a adaptabilidade do conjunto adquirido. Serão aceitas soluções 
em regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante possua direitos (copyright) sobre o 
BIOS. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no sítio do fabricante;  

b)  BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org) e capturáveis por aplicações de inventário como o SCCM (System Center 
Configuration Manager) ou similares; 

c)  A comprovação de compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser realizada por 
meio do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 

d)  Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, com capacidade de 
proteção contra gravação, realizada por software; 

e)  Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automático de 
rotação do ventilador da CPU; 

f)  Capacidade de proteção da memória flash contra gravação, realizada por intermédio da 
desativação de opção por software em configuração no setup do BIOS; 

g)  O número de série do equipamento deverá estar gravado na BIOS do equipamento. Não será 
permitida a alteração do número de série do equipamento pelo usuário/funcionário 
independentemente da utilização de senha e de permissão de acesso a BIOS do equipamento; 
 
h)  Possuir controle de permissões de acesso por meio de senhas, sendo uma para inicializar o 
computador e outra para os recursos de administração do BIOS (Power On e Setup 
respectivamente); 

i)   A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193 em suas versões mais 
atuais, baseada nos padrões de mercado, isto é, de maneira a usar métodos de criptografia robusta 
para verificar sua integridade antes de passar o controle de execução da mesma, comprovado 
através de documentação de especificações técnicas (“Datasheet”) oficiais do equipamento, 
atestado específico fornecido pelo desenvolvedor da BIOS ou através de declaração do fabricante;  
 
j) Deverá ser gravado, em campo próprio da BIOS, o número do patrimônio do equipamento. A 
licitante deverá entregar a relação dos patrimônios com seus respectivos números de série, bem 
como a fixação da etiqueta de patrimônio fornecida pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO no gabinete do equipamento; 

k)  A licitante vencedora deverá entregar os equipamentos com o logotipo do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO estampado na inicialização da BIOS do 
equipamento; 

 

Deverá o equipamento dispor de software para o diagnóstico de problemas com as seguintes 
características:  

a) A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, 
o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified 
Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla 
função (F1...F12); 
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b) O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica: o nome do 
fabricante e modelo do equipamento; nome do processador; quantidade de memória RAM; 
firmware do equipamento e capacidade do disco rígido; 

c) Capacidade de verificação, teste e emissão de relatório por meio de tela gráfica que mostre o 
andamento do teste e dos seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou 
memória de armazenamento). 

 

4.1.7 Controladora de disco rígido 
 

a)  Serial ATA III ou superior, integrada à placa-mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 4 
(quatro) periféricos, com velocidade de transferência de, no mínimo, 6.0 Gb/s;  

b)  Deverá possuir suporte para implementação de RAID através dos níveis: 0 e 1. 

 

4.1.8 Controladora de vídeo 
 

a)  Placa de vídeo off-board, padrão PCI-Express x16, compatível com o padrão SVGA, com 
processador gráfico dedicado Nvidia Quadro P2000 ou superior, com no mínimo 5 Gb padrão DDR5 
de memória dedicada, largura de banda de, no mínimo, 160 bits, suporte à resolução de 1920x1080 
ou superior, modo de 16.7 milhões de cores e sinal de sincronismo vertical mínimo de 60 HERTZ; 

b)  Barramento PCI-Express x16, não sendo aceita solução onboard; 

c)  Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores de vídeo externos do tipo digital, sendo 02 
(dois) no padrão displayport compatíveis com o monitor ofertado no conjunto.  

d)  Deve possuir suporte a, no mínimo, 02 (dois) monitores simultaneamente; 
 
e)  A controladora de vídeo deve suportar a DirectX 12 e OpenGL 4.4 ou superior. 

 
 
4.1.9 Controladora de áudio integrada High Definition 

 
4.1.9.1 Deverá possuir os seguintes itens: 
 
a) Controladora de áudio integrada à placa-mãe; 
 
b) Na parte frontal do gabinete, um conector para entrada de microfone / saída de fones de 
ouvido, e no painel traseiro, um conector Line-Out (saída de áudio para headphone ou caixas de 
som externas); 
 
c) Alto-falante interno ao gabinete com potência mínima de 1W (watts) o qual deve possuir 
mecanismo de desativação automática, quando algum dispositivo de áudio externo à interface de 
som do equipamento for conectado). 
 
 
4.1.10 Unidades de disco rígido 
 
a) 1 (uma) unidade de disco rígido SSD do tipo Serial ATA-III (6.0 GB/S) ou superior de, no 
mínimo, 256 GB; 

b) 1 (uma) unidade de disco rígido HDD do tipo Serial ATA-III (6.0 GB/S) ou superior, com 
tecnologia S.M.A.R.T. III (self monitoring analysis and report), e no mínimo, 2 TB (sem a 
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necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta 
especificação, velocidade rotacional, de, no mínimo, 7200 rpm, com buffer de no mínimo 64 MB.  

 

4.1.11 Unidade Óptica / DVD +/- RW 
 
a)  01 (uma) unidade leitora e gravadora de DVDRW interna ao gabinete, conforme abaixo: 

I. Padrão SATA/ATAPI; 

II. Padrão de gravação CD-R, CD-RW, DVD e DVDRW; 

III. Capacidade de leitura das mídias: DVD-RAM, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R DL, DVD-R 
DL, DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, CD-ROM, CD-R e CD-RW; 

IV. Capacidade de gravação das mídias: DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-R, 
DVD-RW, CD-R e CD-RW; 

V. Tecnologia Dual Layer, com indicador de atividade e botão de fechar/ejetar e gaveta 
deslizante. 

 
4.1.12 Teclado 

 
a)  1 (um) teclado de, no mínimo, 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT2, com todos os 
caracteres da língua portuguesa, com conector mini-DIN (PS/2) ou USB (não será aceito 
adaptador em nenhuma das possibilidades); 

b)  Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceita solução em OEM, desde 
que seja gravada no periférico a marca do fabricante do equipamento.  

 

4.1.13 Mouse óptico 
 
a)  1 (um) mouse, possuindo conector PS2 ou USB (não será aceito adaptador em nenhuma das 
possibilidades), compatível com o padrão intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 1000 
DPIs por hardware; 

b)  Óptico com botão de rolagem; 

c)  Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico;  

d)  Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceita solução em OEM, desde 
que seja gravada no periférico a marca do fabricante do equipamento.  

 

4.1.14 Interface de rede local 
 
a)  01 (uma) Ethernet, Giga Ethernet 10/100/1000 MBPs, possibilitando o chaveamento de 
velocidade de 10Mbps/100Mbps/1000Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais, 
com no mínimo, 1 (um) conector RJ-45, led indicador de status, suportando o modo de operação 
"Full Duplex", auto-sense, integrada à placa-mãe ou em uma placa instalada em conector (slot) 
PCI-E, possuindo WOL (Wake On Lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 
802.2 e 802.3; 

b) 01 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 b/g/n e ac., certificada pela Anatel. Deverá 
ser entregue junto à proposta eletrônica cópia do certificado de homologação; 

c) Não serão aceitas soluções externas. 
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4.1.15 Software de segurança e/ou CD de Recuperação 
 

a) Deverá fornecer um programa de “backup” pré-instalado, tendo as seguintes funções ou 
características:  

  a.a) O programa de backup não deverá fazer backup de arquivos repetidos; 

a.b) A restauração do backup poderá ser de apenas um arquivo selecionado pelo usuário 
ou a restauração poderá ser total do último backup; 

b) Software deverá possuir recurso para que o usuário crie os CDS/DVDS de recuperação da 
imagem padrão do equipamento; 

c) O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificação 
do componente (memória, processador, vídeo, etc) que esteja com problema; 

d) O fabricante deverá disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas 
atualizações de drivers e BIOS e permitir o usuário escolher quando instalá-los; 

e) Deverá ser fornecido software do próprio fabricante do equipamento ou outro por ele 
homologado que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as 
ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante do equipamento. Deverá ser capaz de 
monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas, capaz de alterar configurações de 
BIOS e ajudar a reparar erros do sistema ajudando assim a manter a saúde e segurança do 
sistema.  

 
4.1.16 Sistema Operacional 

 
a)  Microsoft Windows 10 Professional for Workstation – 64 bits, OEM em português, com sua 

respectiva licença de uso para cada unidade fornecida. A contratada deverá realizar o 
desenvolvimento da imagem junto com os técnicos desta entidade pública, e esta deverá ser 
replicada em todos os equipamentos; 

b)  Deverá ser fornecido Kit de recuperação da imagem do equipamento com a sua respectiva 
licença de uso; 

c)  O fabricante deverá disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os 
Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o microcomputador ofertado na versão mais 
atualizada para download; 

d) Deverá ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 10 64bits, 
através do respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware 
Certification Report, emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;  

 

4.2 ITEM 2 - MONITORES 
 

a)  Monitores IPS superiores a 23 polegadas, com relação dimensional Horizontal/Vertical; 

b)  Com ajuste de altura e rotação; 

c)  Tempo de resposta de, no mínimo, 8 ms; 

d)  Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; 

e)  Brilho de no mínimo 250 cd/m²; 

f)  Conectores: 1 (um) HDMI (digital) e 1 (um) DisplayPort (digital); 
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g)  Pixel Pitch de, no máximo, 0,295 mm (ou menor); 

h)  Contraste de, no mínimo, 1000:1 (estático); 

i)  Ângulo de visão horizontal e vertical de, no mínimo, 178º; 

j)  Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

k)  Frequência Horizontal de, no mínimo, 30 a 80 kHz; 

l)  Frequência Vertical de, no mínimo, 50 a 60 Hz; 

m)  Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto ajuste, 

n)  Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, 

o)  Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 

p)  Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

q)  Economia de Energia: Compatível com Energy Star; 

r)  Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,5 m), Cabo DisplayPort (1,5 m), guia de instalação. 
Todos os cabos devem ser compatíveis com a placa de vídeo do equipamento, não sendo aceita 
solução por meio de adaptadores; 

 

5– CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE 
 
5.1 Deverá ser encaminhado, juntamente com a proposta eletrônica, cópia do atestado de 

conformidade, para a workstation e o monitor, emitido por um órgão credenciado pelo 
INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o Computador e o Monitor 
estão em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology 
Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool), da Agência de Proteção Ambiental (EPA), com certificado 
Bronze, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos, garantindo-se, ainda, que os resíduos materiais destes equipamentos não agridam o 
meio ambiente.  

5.2 Os fabricantes da Workstation e do monitor deverão estar aderentes à norma RoHS, (European 
Union Restriction of Hazardous Substances) ou certificação equivalente válida em território 
brasileiro; 

5.3 Os modelos cotados de Workstation e de monitor deverão constar da Windows Logo'd 
Products List (LPL) como “Designed for Microsoft Windows 10. 

5.4 Deverá ser acompanhado certificado de compatibilidade com os sistemas operacionais 
Windows 10 Professional para a Workstation e o Monitor. 

5.5 Os equipamentos deverão ser novos, sem uso e em linha de produção na época da entrega do 
produto. 

 

6 – COMPROVAÇÕES  
 

6.1 – As licitantes deverão encaminhar, juntamente com a proposta eletrônica, CATÁLOGOS, 
MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das 
especificações exigidas no descritivo do produto, com identificação da localização da informação 
(página/documento). 

6.2 - A ausência de alguma especificação nos referidos documentos não ensejará a 
desclassificação da empresa. Nesse caso serão efetuadas diligências para sanear a pendência. 

Anexo COTAÇÃO 5 - TRE-SP (0189875)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 536



 

 

Pregão Eletrônico Federal 09/2021 – fl. 34 

 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
 
6.3 - Na hipótese de os folhetos e/ou catálogos não apresentarem explicitamente as informações 
comprobatórias de algum dos itens de especificação, a licitante deverá indicar essa condição em 
sua proposta, responsabilizando-se pela informação fornecida e/ou apresentando outra fonte que 
possa esclarecer eventuais dúvidas. 
 
6.4 - A licitante fica dispensada de encaminhar catálogos, manuais ou folhetos técnicos, caso sejam 
indicados links em páginas da WEB para comprovação mencionada.  
 

 
 7 – AMOSTRA PARA ITEM 1 (Workstations) e ITEM 2 (Monitores) 
 

7.1 – Recebida(s) a(s) Proposta(s) Definitiva(s) de Preços da(s) licitante(s) vencedora(s) e 
analisados os documentos complementares à(s) proposta(s), estando de acordo com os requisitos 
formais exigidos no Edital, o pregoeiro procederá à suspensão da sessão pública para recebimento 
das amostras do item 1 (Workstations) e do item 2 (Monitores). 
 
7.1.1 Deverão ser entregues, como amostra, 1 unidade do item 1 (workstation) e 2 unidades do 
item 2 (monitor). 
 
7.2 – As amostras deverão ser encaminhadas pela(s) licitante(s) detentora(s) do menor preço no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro.  
 
7.3 – As amostras para teste deverão ser enviadas à Seção de Equipamentos de Informática – 
ScEI do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, telefone 11-3130-2120, localizada na 
Rua Francisca Miquelina, n.º 123, 4º andar, Sala 402 - Prédio Brigadeiro – Bela Vista – São Paulo 
– SP – CEP 01316-900, devidamente identificadas, contendo, na parte externa das embalagens, 
identificação da licitante (razão social, endereço e C.N.P.J., telefone e e-mail), com os seguintes 
dizeres: 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021 

“AMOSTRA”   
 
7.3.1 – Alternativamente, as amostras poderão ser entregues pessoalmente no mesmo endereço e 
prazo dispostos nos subitens 7.2 e 7.3 acima, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, mediante 
agendamento prévio por meio do telefone indicado no subitem 7.3 acima e/ou e-mail scei@tre-
sp.jus.br. 
 
7.4 – A(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar que não encaminhar(em) a(s) amostra(s) 
terá(ão) sua(s) proposta(s) desclassificada(s). 
 
7.5 – Para efeito de avaliação das amostras dos itens 1 e 2, pela Comissão responsável, serão 
realizados testes, procedendo-se à análise das características técnicas das Workstations e dos 
monitores, conforme especificações das fichas técnicas respectivas e, também, no caso das 
Workstations, por meio do acesso ao sistema operacional, procedendo-se à visualização de todos 
os seus componentes. 
 
7.6 – Após a análise das amostras, a Comissão de Recebimento de Equipamentos de Informática 
emitirá o laudo de avaliação das amostras, que subsidiará o julgamento da(s) proposta(s) a ser 
proferido pelo Pregoeiro, apontando-lhe a condição de aprovada(s) ou reprovada(s).  
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 8 – CONFIGURAÇÃO DO SETUP E IMAGEM 

 
8.1 – Em relação ao item 1, após o recebimento da Nota de Empenho do primeiro pedido e 
assinatura do respectivo contrato, a detentora da Ata de Registro de Preços deverá, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, agendar reunião com a Coordenadoria de Suporte e Equipamentos 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, telefone 11-3130-2307, localizada na Rua 
Francisca Miquelina, 123, sala 401, 4º andar, Prédio Brigadeiro – Bela Vista – São Paulo – SP – 
CEP 01316-900 para desenvolvimento da imagem e definição de configurações de Setup conforme 
o disposto no subitem 4.1.6;  
 
8.2 – A equipe de informática do TRE-SP disponibilizará a imagem e demais configurações para 
que sejam replicadas em todos os microcomputadores que serão entregues pela detentora.  

 
 9 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
 
9.1 – ITEM 1 - WORKSTATIONS: 
 
9.1.1 Prazo de entrega: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
imagem e demais configurações, nos termos da cláusula 8 deste Anexo.  
 
Observação: O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da imagem e demais 
configurações somente para o primeiro pedido de fornecimento do(s) equipamento(s). Para os 
pedidos posteriores, o prazo contar-se-á a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
 
9.1.2 - Local de entrega: Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199 – Santa Cecília, São 
Paulo/SP, CEP 01201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, telefone (11) 3822-2066, na Seção de 
Logística/Recebimento, observada a exceção disposta no subitem 9.1.3 abaixo. 
 
9.1.3 - Durante o período de restrição do atendimento presencial – Resolução TRE/SP nº 
496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, o agendamento da entrega do 
material deverá ser feito, excepcionalmente, através do e-mail: sclog@tre-sp.jus.br, com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 
 
9.2 – ITEM 2 - MONITORES: 
 
9.2.1 Prazo de entrega: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de 
Empenho; 
 
9.2.2 - Local de entrega: Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199 – Santa Cecília, São 
Paulo/SP, CEP 01201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, telefone (11) 3822-2066, na Seção de 
Logística/Recebimento, observada a exceção disposta no subitem 9.2.3 abaixo. 
 
9.2.3 - Durante o período de restrição do atendimento presencial – Resolução TRE/SP nº 
496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, o agendamento da entrega do 
material deverá ser feito, excepcionalmente, através do e-mail: sclog@tre-sp.jus.br, com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 

 
 
10 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS 
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10.1 – O recebimento dos equipamentos será efetuado provisoriamente pela Assistência de 
Recebimento do TRE/SP, para efeito de posterior inspeção técnica, pela Comissão de 
Recebimento de Material de Informática, de sua conformidade com as especificações dispostas na 
cláusula 4 deste Anexo. 
 
10.2 - Todos os equipamentos deverão ser entregues em embalagem individual, acompanhados de 
manual impresso, em CD ou disponível para download, de instruções e especificações técnicas.  
 

10.3 - Será exigida entrega de comprovante de origem do bem e da quitação dos tributos de 

importação a ele referente, no caso de produto importado, conforme disposto no art. 3º, inciso III, 

do Decreto n.º 7.174/2010. 

 
10.4 – Após o recebimento provisório, a referida Comissão procederá à verificação inicial dos 
equipamentos, que será composto pela aferição:  
 
a) da marca e modelo; 
 
b) da condição da caixa utilizada para transporte, que deverá estar em perfeito estado; 
 
c) da condição externa dos equipamentos, que deverão estar sem arranhões ou problemas de 
acabamento. 
 
10.4.1 – A Comissão terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos para finalizar a verificação 

descrita no subitem 10.4. 

10.5 – Considerar-se-á a data efetiva de entrega (recebimento definitivo do objeto) aquela aposta 
no Atestado de Conformidade e Aceite emitido pela Comissão de Recebimento de Material de 
Informática, que se dará após a devida inspeção técnica dos equipamentos, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da finalização da verificação disposta nos subitens 10.2 a 10.4. 
 
10.6 – A inspeção técnica dos equipamentos comporá de testes de funcionamento por amostragem 
(no mínimo em 10%) para verificação do atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas 
descritas na cláusula 4 deste anexo. 
 
10.6.1 - Os equipamentos inspecionados que apresentarem problemas que caracterizem defeitos, 
por transporte e/ou por processo fabril, deverão ser trocados, não sendo emitido o atestado de 
conformidade e aceite até que a troca seja efetuada. 
 

10.7 – O pagamento será efetuado somente após a emissão do atestado de conformidade e aceite 

descrito no subitem 10.6.1.  

 

11 – PRAZO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
 
11.1 – As workstations e monitores deverão possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses de 
fábrica para reposição de peças e mão de obra, contados a partir da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, com atendimento onsite por meio de uma empresa autorizada do 
fabricante.  
 
11.2 - As empresas fornecedoras autorizadas dos equipamentos deverão dispor de um número 
telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos.  
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11.3 - A assistência técnica autorizada do fabricante, durante o período de garantia dos 
equipamentos, será prestada em dias úteis (segunda-feira à sexta-feira), em horário comercial (8h 
às 18h), por profissionais especializados, instruídos e controlados pelo Centro de Assistência 
Técnica da contratada, incluindo substituição de peças, ajustes, reparos, correções necessárias 
para o perfeito funcionamento dos equipamentos, e ainda mediante suporte técnico telefônico, sem 
ônus adicional para o TRE.  
 
11.4 - A garantia técnica, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-
falha, identificado pelo software de gerenciamento;  

 
11.5 - Caso ocorra qualquer problema no disco rígido, o componente defeituoso permanecerá em 
posse do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, por medida de 
segurança e confidencialidade das informações.  

 
11.6 - O suporte técnico telefônico, durante o período de garantia, deverá ser utilizado para 
resolução de problemas de configuração e utilização dos equipamentos, bem como 
esclarecimentos de dúvidas sobre a configuração e a utilização dos mesmos. 
 
11.7 - O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e, 
em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, todas as despesas referentes ao transporte e seguro 
correrão por conta da empresa contratada, nos termos do subitem 11.15. 
 

11.8 - Qualquer defeito cuja ocorrência atinja a marca de 10% dos equipamentos fornecidos 
obrigará o fornecedor à substituição onsite da respectiva peça ou componente, em todas as 
máquinas fornecidas, num prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da comunicação do 
evento. Na impossibilidade de substituição da peça ou componente defeituoso isoladamente, 
caberá ao fornecedor fazer todas as substituições necessárias, inclusive, no limite, do equipamento 
como um todo, se for o caso;  
 
11.9 - A garantia não será afetada caso o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO venha a instalar placas de rede local, de fax-modem, interfaces específicas para 
acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rígido, bem como se proceder à 
alteração da capacidade de memória RAM do equipamento ou efetuar troca do monitor de vídeo, 
ressaltando que a garantia destes opcionais será de total responsabilidade do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO;  
 

11.10 - Certificado de Garantia será válido em todo o território nacional;  

 
11.11 - A assistência durante a garantia deverá ser prestada na Secretaria de Tecnologia da 
Informação, na Rua Francisca Miquelina, 123 – Bela Vista – São Paulo/Capital. 
 
11.12 - Durante o período de garantia e considerando-se os dias úteis, o atendimento deverá ser 
realizado em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e a solução dos problemas deverá ocorrer no 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da abertura da solicitação, mediante e-
mail, fax ou telefone, a fim de serem efetuados os serviços para eliminação dos defeitos que 
determinaram a chamada. 
 
11.13 - Caso não seja possível efetuar a manutenção do(s) equipamento(s) no prazo acima, 
durante o reparo do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser substituído(s) provisoriamente por outro(s) 
equivalente(s) ou superior(es). 
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11.14 - Ultrapassados 30 (trinta) dias corridos da abertura da solicitação para resolução do(s) 
problema(s), a empresa deverá substituir o equipamento em reparo por um NOVO (igual ou 
superior), a título de troca definitiva, com a mesma garantia restante dos aparelhos retirados. 
 
11.15 - Havendo a necessidade de retirada dos equipamentos da sede do TRE/SP, todas as 
despesas referentes ao transporte e seguro correrão por conta da empresa contratada.  
 
11.16 - Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para 
download no Website do fabricante do equipamento. 
 

12 – PREÇOS UNITÁRIOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS  

 
12.1 – Preço Unitário Máximo Aceitável para o item 1: R$ 21.828,25. 
 
12.2 – Preço Unitário Máximo Aceitável para o item 2: R$ 1.844,40. 
 
12.3 - Serão desclassificadas as propostas que, após a etapa de negociação, mantiverem seus 
preços unitários finais superiores ao máximo aceitável pela Administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 09/2021 
 

ANEXO II 
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MODELO DE PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS 
 
 

 
PROPONENTE:................................................................................................................................ 
 
ENDEREÇO:......................................................................................................N.º.......................... 
 
BAIRRO:.......................................CIDADE.......................................................UF............................ 
 
FONE:.............................. FAX ................................ E-MAIL ............................................................ 
 
CEP:..............................................................C.N.P.J......................................................................... 
 

REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

NOME: 
........................................................................................................................................................... 

R.G......................................................................C.P.F...................................................................... 

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

NOME: 
........................................................................................................................................................... 

R.G......................................................C.P.F...................................................................................... 

PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A DETENTORA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE:  

NOME: 
............................................................................................................................................................ 

R.G.....................................................................C.P.F....................................................................... 

BANCO AGÊNCIA PRAÇA PAGAMENTO CONTA CORRENTE 
 

 
Observações: 
 
1) Fornecer preço à vista com tributos, frete, prestação de assistência técnica onsite e suporte 
técnico, despesas de qualquer natureza incidentes e descontos inclusos; 
2) Pagamento exclusivamente por ordem bancária; 
3) Local de entrega: Seção de Logística/Recebimento do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio 
Marcondes Salgado, n.º 199, Santa Cecília, CEP 01.201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 
observada a exceção disposta no subitem 3.1 abaixo. 
3.1) Durante o período de restrição do atendimento presencial – Resolução TRE/SP nº 
496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, o agendamento da entrega do 
material deverá ser feito, excepcionalmente, através do e-mail: sclog@tre-sp.jus.br, com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 
 
 
 
 
- ITEM 1 – Conjunto de microcomputadores tipo workstation composto de acordo com o 
disposto no Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 
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Quantidade 
Estimada  

DESCRIÇÃO DETALHADA (conjunto) 
Especificação 
Marca/ Modelo/ 

Referência 

Preço Unitário 
Proposto 
(conjunto)  

R$ 

50 unidades 

 

  

 

Observação 4: Modelos de Referência sugeridos pelo setor requisitante: Micros: Dell Precision 
3630 Torre, HP WORKSTATIONS Z4, ou equivalente ou de melhor qualidade. 
 
INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO OFERTADO PARA OS SEGUINTES COMPONENTES: 

 

DESCRIÇÃO Marca/Modelo 

Processador  

Placa de Vídeo  

Placa de Rede  

Gabinete/CPU  

Mouse Óptico  

Teclado  

 

INDICAÇÃO DA VERSÃO COMPLETA DO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO  
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INDICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PARA OS SEGUINTES 
COMPONENTES  
 

DESCRIÇÃO 
Preço Unitário Proposto  

(componentes) 
R$ 

Gabinete/CPU  

Mouse Óptico  

Teclado  
 

- ITEM 2 – Monitores IPS superiores a 23 polegadas, com relação dimensional 
Horizontal/Vertical de acordo com o disposto no Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 
 

Quantidade 
Estimada  

DESCRIÇÃO DETALHADA 
Especificação 
Marca/ Modelo/ 

Referência 

Preço Unitário 
Proposto  

R$ 

100 unidades 

 

  

 

Observação 5: Modelos de Referência sugeridos pelo setor requisitante: Monitores: Dell P2719H, 
HP V24b, LG 23.8" 24BL550J-B, ou equivalente ou de melhor qualidade. 

 

Observação 6: Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,5 m), Cabo DisplayPort (1,5 m), guia 
de instalação. Todos os cabos devem ser compatíveis com a placa de vídeo do equipamento, não 
sendo aceita solução por meio de adaptadores; 

 
PRAZOS DE ENTREGA: 
 
- Para o item 1:........................dias corridos (máximo de 30 dias corridos), contados a partir do 
recebimento da imagem e demais configurações, nos termos da cláusula 8 do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital. 

 
Observação 7: O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da imagem e demais 
configurações somente para o primeiro pedido de fornecimento do(s) equipamento(s). Para os 
pedidos posteriores, o prazo contar-se-á a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

 
- Para o item 2:........................dias corridos (máximo de 30 dias corridos), contados do 
recebimento da Nota de Empenho, nos termos da cláusula 9 do Anexo I (Termo de Referência) do 
Edital. 

 
 PRAZOS DE GARANTIA e SUPORTE TÉCNICO (ONSITE): 
 
- Para o item 1: ..........................meses (mínimo de 60 meses) de fábrica para reposição de peças 
e mão de obra, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com 
atendimento onsite por meio de uma empresa autorizada do fabricante. 
 
- Para o item 2: ..........................meses (mínimo de 60 meses) de fábrica para reposição de peças 
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e mão de obra, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com 
atendimento onsite por meio de uma empresa autorizada do fabricante. 
 
 
INDICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ONSITE: 
 
- Para o item 1 
......................................(razão social); 
......................................(CNPJ/CPF); 
......................................(endereço/CEP); 
......................................(telefone/FAX/e-mail); 
......................................(nome completo da pessoa responsável pela assistência). 
 
- Para o item 2 
......................................(razão social); 
......................................(CNPJ/CPF); 
......................................(endereço/CEP); 
......................................(telefone/FAX/e-mail); 
......................................(nome completo da pessoa responsável pela assistência). 
 
 
INDICAÇÃO DE LINKs, nos termos do subitem 2.9 da cláusula XIII do Edital:  
 
- Para o item 1: 
.........................................................................................; 
.........................................................................................; 
.........................................................................................; 
......................................................................................... . 
 
- Para o item 2: 
.........................................................................................; 
.........................................................................................; 
.........................................................................................; 
......................................................................................... . 
 
Observação 8: Caso não sejam indicados os links, a licitante deverá cumprir as exigências 
dispostas nas alíneas “a”, “a.1” e “a.2” do item 1 da cláusula VII do Edital e cláusula 6 do Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a sessão pública 
deste pregão. 
 
 

 

............................................ / ............. / ............/2021. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 

_________________________________ 
Nome legível 
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PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 09/2021 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

PODER JUDICIÁRIO 

 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º....../2021 
 
Aos _________________________________________________, no TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, C.N.P.J. N.º 06.302.492/0001-56, COM SEDE NA 

RUA FRANCISCA MIQUELINA N.º 123, SÃO PAULO – CAPITAL, o xxxx (Autoridade 

Competente), nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 

de setembro de 2019, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo de n.º 8.250, 

de 23 de maio de 2014 e 9.488, de 30 de agosto de 2018 e legislação correlata, aplicando-se, no 

que couber, as disposições contidas no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos 

de ns.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e 3.784, de 06 de abril de 2001, diante do disposto no 

artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das Propostas apresentadas, 

RESOLVE registrar o(s) preço(s) abaixo indicado(s) para aquisição de conjuntos de 

microcomputadores tipo workstation e monitores, durante o período de validade da presente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecido pela empresa XXXXXXX, classificada em primeiro 

lugar para o(s) item(ns) abaixo discriminado(s), observadas as condições do Edital que rege o 

Pregão Eletrônico Federal 09/2021:  

ITEM 1 
QTDE. 

ESTIMADA 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

(conjunto) 

MARCA / 
MODELO / 

REFERÊNCIA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 R$ 
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INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO OFERTADO PARA OS SEGUINTES COMPONENTES: 

DESCRIÇÃO Marca/Modelo 

Processador  

Placa de Vídeo  

Placa de Rede  

Gabinete/CPU  

Mouse Óptico  

Teclado  

 

INDICAÇÃO DA VERSÃO COMPLETA DO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO 

 

 

 

 

 
INDICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PARA OS SEGUINTES COMPONENTES: 

DESCRIÇÃO 
Preço Unitário Proposto  

(componentes) 
R$ 

Gabinete/CPU  

Mouse Óptico  

Teclado  

 
 

ITEM 2 
QTDE. 

ESTIMADA 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA  

MARCA / 
MODELO / 

REFERÊNCIA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 R$ 

 
 
LOCAL DE ENTREGA: Seção de Logística/Recebimento do TRE/SP, localizada na Rua General 
Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, Santa Cecília, CEP 01.201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 
observada a exceção disposta abaixo. 
 
Observação 1: Durante o período de restrição do atendimento presencial – Resolução 
TRE/SP nº 496/2020, prorrogada pela Resolução TRE/SP nº 504/2020, o agendamento da 
entrega do material deverá ser feito, excepcionalmente, através do e-mail: sclog@tre-
sp.jus.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.  
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PRAZOS DE ENTREGA: 
 
- Para o item 1:........................dias corridos (máximo de 30 dias corridos), contados a partir do 
recebimento da imagem e demais configurações, nos termos da cláusula 8 do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital. 

 
Observação 2: O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da imagem e demais 
configurações somente para o primeiro pedido de fornecimento do(s) equipamento(s). Para os 
pedidos posteriores, o prazo contar-se-á a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

 
- Para o item 2:........................dias corridos (máximo de 30 dias corridos), contados do 
recebimento da Nota de Empenho, nos termos da cláusula 9 do Anexo I (Termo de Referência) do 
Edital. 
 

PRAZOS DE GARANTIA e SUPORTE TÉCNICO (ONSITE): 
 
- Para o item 1: ..........................meses (mínimo de 60 meses) de fábrica para reposição de peças 
e mão de obra, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com 
atendimento onsite por meio de uma empresa autorizada do fabricante. 
 
- Para o item 2: ..........................meses (mínimo de 60 meses) de fábrica para reposição de peças 
e mão de obra, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com 
atendimento onsite por meio de uma empresa autorizada do fabricante. 
 
INDICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ONSITE: 
 
- Para o item 1 
......................................(razão social); 
......................................(CNPJ/CPF); 
......................................(endereço/CEP); 
......................................(telefone/FAX/e-mail); 
......................................(nome completo da pessoa responsável pela assistência). 
 
- Para o item 2 
......................................(razão social); 
......................................(CNPJ/CPF); 
......................................(endereço/CEP); 
......................................(telefone/FAX/e-mail); 
......................................(nome completo da pessoa responsável pela assistência). 
 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura. 

 

A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o(s) produto(s) 

solicitado(s), na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Tribunal, pelo preço registrado e 

nas condições constantes do Edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços. 

 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada 
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fatura emitida, comprovar sua regularidade perante a RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN 

(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 

Justiça do Trabalho. 

 

A DETENTORA terá seu registro cancelado quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não aceitar diminuir os preços registrados, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

c)  sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 7º 

da Lei n.º 10.520/2002. 

 

O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “c”, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 

ÓRGÃO GERENCIADOR.  

 

O cancelamento do registro poderá ocorrer, ainda, por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e 

justificado, por razão de interesse público ou a pedido da DETENTORA. 

 

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no Edital, relativas 

ao fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas na cláusula XXVIII 

do Edital. 

  

Autorizada a aquisição do objeto, o Órgão Gerenciador convocará a detentora desta Ata de 

Registro de Preços para, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da 

notificação, aceitar a Nota de Empenho e assinar o correspondente Contrato (Anexo IV), cuja 

minuta integra o Edital de Pregão Eletrônico 09/2021. 

 

Os documentos necessários à elaboração do termo de contrato encontram-se relacionados 

no item 2 da cláusula XXIV do Edital. Após a assinatura do Contrato, em caso de inadimplência, a 

contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas na cláusula IX do referido documento. 

 

 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital de São Paulo para 

dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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xxxxxxxxxxx 
Autoridade Competente 

 
 
Nome da Empresa Ajudicatária: 
CNPJ N.º: 
Endereço:   
CEP:  
Telefone(s) da empresa: 
E-mail: 
Representante:  
RG:  
CPF: 
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PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 09/2021 
 

ANEXO IV  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE  MICROCOMPUTADORES TIPO 

WORKSTATION E MONITORES COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ONSITE, QUE 

FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, C.N.P.J. N.º 06.302.492/0001-56, COM SEDE NESTA CAPITAL, NA RUA 

FRANCISCA MIQUELINA N.º 123, BELA VISTA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU 

PRESIDENTE, DESEMBARGADOR ______________, DORAVANTE DENOMINADA 

SIMPLESMENTE CONTRATANTE, E ______________________, C.N.P.J. N.º ___________-__, 

COM SEDE NA ____________, N.º ___ - BAIRRO _____, CIDADE _________, ESTADO 

________, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SENHOR ___________, C.P.F. 

N.º.____________, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA. Aos 

________ dias do mês de ______ do ano de dois mil e _____, na sede do TRE-SP, presente o 

Desembargador ______________, compareceu o Senhor ___________________, regularmente 

autorizado para assinar o presente contrato, sujeitando-se as partes às normas das Leis ns.º 

10.520/02, 8.666/93, 8.078/90 e ao Decreto 10.024/19, bem como às cláusulas e condições 

seguintes: 

 

I – OBJETO – O objeto do presente contrato consiste no fornecimento de conjuntos de 

microcomputadores tipo workstation e monitores, incluindo prestação de assistência técnica do 

tipo “onsite” para os produtos adquiridos por meio da Ata de Registro de Preços n.º XX/2021, em 

consonância com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I – do Edital.  

 

Parágrafo Único – O fornecimento e os serviços serão executados em conformidade com as 

especificações, condições, proposta definitiva de preços da CONTRATADA, Ata de Registro de 

Preços n.º XX/2021 e tudo o que consta do Pregão Eletrônico Federal 09/2021, especialmente o 

Anexo I (Termo de Referência) do Edital, que ficam fazendo parte integrante do presente contrato, 
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independentemente de sua transcrição. 

 

II – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA obriga-se a:  

a) Cumprir todas as disposições constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital; 

b) Fornecer documentação completa e atualizada (manuais, termos de garantia etc.), necessária à 

instalação e à operação dos produtos; 

c) Garantir os produtos, prestando assistência técnica “onsite” durante todo o período de garantia, 

nos termos da cláusula X deste contrato; 

d) Indicar novo preposto, informando sua qualificação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nas ocasiões em que houver a substituição daquele indicado na Proposta Definitiva de 

Preços (Anexo II do Edital), por intermédio de carta endereçada a este Tribunal; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitação da 

CONTRATANTE; 

f) Manter, durante o prazo de garantia, endereço e telefone para contato permanentemente 

atualizados; 

g) Executar fielmente o objeto do presente contrato na mais perfeita conformidade com o 

estabelecido, comunicando imediatamente à CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, por 

escrito, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou relevante à execução do contrato, sem prejuízo 

de prévia comunicação verbal dos fatos, caso a situação exija imediata providência por parte 

daquela; 

h) Consentir durante a execução do contrato, que seja realizada fiscalização, atentando-se para as 

observações, solicitações e decisões da FISCALIZAÇÃO, desde que justificadas, não ficando, 

contudo, eximida de sua total responsabilidade sobre todos os serviços contratados; 

i) Não transferir, no todo ou em parte, a execução do serviço objeto do presente contrato, sem 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

j) Aceitar, nas mesmas condições ora avençadas, acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, conforme disposto na Lei n.º 8.666/93, art. 65, 

I, “b” e seus §§1.º e 2.º.  

 

III – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – A CONTRATANTE, obriga-se a:  

a) Emitir o Atestado de Conformidade e Aceite dos equipamentos em no máximo 15 (quinze) dias 

corridos, após o recebimento deles; 

b) Cumprir o disposto neste instrumento, bem como notificar a DETENTORA para efetuar a 

reparação ou substituição dos produtos, sempre que estes não estiverem funcionando 

adequadamente ou estiverem em desacordo com as características técnicas e operacionais 
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previstas no Termo de Referência;  

c) Verificar se durante a vigência do contrato estão sendo mantidas todas as exigências, condições 

de habilitação e qualificação contratadas; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no presente contrato. 

 

IV – DURAÇÃO E VALIDADE DO CONTRATO – O presente contrato terá validade entre as partes 

e vigorará desde a data de sua assinatura, até o decurso do prazo de garantia com assistência 

técnica tipo “onsite” estabelecido na cláusula X. 

Parágrafo 1º – A execução deste contrato poderá ser suspensa temporariamente pela 

CONTRATANTE, no caso de falta ou insuficiência de crédito orçamentário, mediante comunicação 

por escrito à CONTRATADA.  

Parágrafo 2º – Cessados os motivos que determinaram a suspensão prevista no parágrafo 

anterior, a execução será retomada pelo período de tempo restante até o termo final estabelecido 

no caput. 

 

V – RECURSOS FINANCEIROS – A despesa com o presente contrato correrá por conta 

__________, Função Programática _________.___-“__________”, Elemento de Despesa 

____.___ - “____ – ________”, conforme Nota de Empenho nº __, de __ de ____de ___, e outras 

que se fizerem necessárias. 

 

VI – VALOR – O preço, fixo e irreajustável, que a CONTRATANTE se obriga a pagar à 

CONTRATADA, nos termos do presente contrato, do qual serão feitas as retenções previstas no 

parágrafo 5º da cláusula VII, é: 

 

 
Item Quantidade DESCRIÇÃO DO CONJUNTO 

Preço 
Unitário 

Preço Total 

workstation XXX unidades  xxxxxxxxxxxxxxx R$ _______ R$ _______ 

 

 
Item Quantidade DESCRIÇÃO  

Preço 
Unitário 

Preço Total 

monitor XXX unidades  xxxxxxxxxxxxxxx R$ _______ R$ _______ 

 

Parágrafo 1º – O valor total do presente contrato é de R$ ____________(________________). 

Parágrafo 2º – Nos preços acima estabelecidos está incluída a prestação de assistência técnica 
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tipo “onsite” e suporte técnico durante o período de garantia, nos termos do item 11 do Anexo I 

(Termo de Referência) do Edital. 

Parágrafo 3º – Indicação de marca/modelo ofertado, para os seguintes componentes do item 1: 

 

DESCRIÇÃO Marca/Modelo 

Processador  

Placa de Vídeo  

Placa de Rede  

Gabinete/CPU  

Mouse Óptico  

Teclado  

 

Parágrafo 4º – Indicação da versão completa do Sistema Operacional ofertado: 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo 5º – Indicação do preço unitário proposto para os seguintes componentes: 

 

DESCRIÇÃO 
Preço Unitário Proposto  

(componentes) 
R$ 

Gabinete/CPU  

Mouse Óptico  

Teclado  

 

Parágrafo 6º – Nos valores estabelecidos nesta cláusula estão incluídos todas as despesas, 

tributos, frete, mão de obra, prestação de assistência técnica onsite e suporte técnico, despesas de 

qualquer natureza incidentes e descontos decorrentes da execução do presente contrato, sendo os 

valores fixos e irreajustáveis, ressalvadas as hipóteses dos artigos 17 a 19 do Decreto nº 

7892/2013. 
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VII – PAGAMENTO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA até o 

20º (vigésimo) dia após a emissão do Atestado de Conformidade e Aceite emitido pela Comissão 

de Recebimento de Material de Informática, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura, 

considerando-se como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária, através de crédito 

em nome da CONTRATADA, no Banco por esta indicado. 

Parágrafo 1º – Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no § 3º do artigo 5º da Lei n.º 

8.666/93, parágrafo esse acrescido pela Lei n.º 9.648/98, o prazo para pagamento será de até 5 

(cinco) dias úteis. 

Parágrafo 2º – A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, para fins de pagamento e 

fiscalização, a apresentação, concomitante à nota fiscal/fatura, da documentação apta a comprovar 

a regularidade perante a RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho. 

Parágrafo 3º – O prazo de pagamento será interrompido nos casos em que haja necessidade de 

regularização do documento fiscal, o que será devidamente apontado pela CONTRATANTE. 

Parágrafo 4º – Encerrada a interrupção de que trata o parágrafo anterior, fica assegurado à 

CONTRATANTE o prazo estipulado no caput desta cláusula para efetivação do pagamento, 

contado a partir da cientificação da regularização, sem a cobrança de encargos por parte da 

CONTRATADA. Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no § 3º do artigo 5º da 

Lei n.º 8.666/93, parágrafo esse acrescido pela Lei n.º 9.648/98, observar-se-á o prazo previsto no 

parágrafo 1º desta cláusula. 

Parágrafo 5º – A CONTRATANTE, no momento do pagamento, providenciará as devidas 

retenções tributárias, nos termos da legislação vigente, exceto nos casos em que a CONTRATADA 

comprovar, na forma prevista em lei, não lhe serem aplicáveis tais retenções. 

 

VIII – ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO – Competirá à Comissão de Recebimento de 

Material de Informática receber definitivamente o objeto do presente contrato e, ao gestor da Ata de 

Registro de Preços n.º 09/2021 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do 

artigo 67 da Lei n.º 8.666/93. 

Parágrafo único – A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços. 

 

IX – PENALIDADES – A CONTRATADA, em caso de inadimplência, e observado o regular 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, ficará sujeita às 

seguintes penalidades:  
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a) advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 

tenha concorrido; 

b) multa moratória diária – de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 

valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até 

o máximo de 30 (trinta) dias, após o que a Administração poderá considerar como inexecução 

parcial ou total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula;  

b.1) Findo o prazo do subitem anterior, se, por motivo justificado, a Administração entender ser o 

caso de receber o objeto, aplicar-se-á multa nele prevista cumulativamente com os seguintes 

percentuais, podendo a qualquer tempo considerar que houve inexecução total do ajuste: 

b.1.1) 5% para atrasos de 31 a 40 dias; 

b.1.2) 10% para atrasos de 41 a 50 dias; 

b.1.3) 15% para atrasos superiores a 50 dias. 

c) multa moratória, por atraso injustificado durante a prestação da assistência técnica onsite, ou 

sua prestação em desconformidade com os prazos de solução, previstos na cláusula 11 do Anexo I 

(Termo de Referência) do Edital, correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor 

contratado, por hora de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Após a 48ª hora, a CONTRATANTE considerará como inexecução parcial ou total do 

ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula;  

d) multa compensatória – nas seguintes ocorrências: 

d.1) de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do(s) produto(s) não entregue(s), hipótese esta 

caracterizada como inexecução total do ajuste; 

d.2) de até 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado pelo inadimplemento de quaisquer 

outras cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo 

do caso. 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002. 

Parágrafo 1º – As multas previstas nas alíneas “b” a “d” poderão ser cumuladas com as 

penalidades das alíneas “a” e “e”. 

Parágrafo 2º – A multa, que será aplicada após regular procedimento administrativo, será 

descontada do pagamento devido pela Administração ou, na impossibilidade desta hipótese, 

deverá o valor correspondente ser recolhido pela CONTRATADA ao Tesouro, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Inviáveis essas ocorrências, o valor da multa 

será cobrado judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 

 

X – GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS – A CONTRATADA obriga-se a garantir os equipamentos, 

prestando assistência técnica tipo “onsite”, pelo prazo de ____ (_________) meses. 
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Parágrafo 1º – O prazo referido no caput será contado a partir da data da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo dos respectivos equipamentos.  

Parágrafo 2º – A assistência técnica tipo “onsite” será prestada por empresa autorizada do 

fabricante, por intermédio de por profissionais especializados, nos termos do item 11 do Anexo I 

(Termo de Referência). 

 

XI – RESCISÃO – O presente contrato poderá ser rescindido a juízo da CONTRATANTE, com 

base nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, especialmente quando esta entender, por motivo 

justificado, que a CONTRATADA não está cumprindo de forma satisfatória as avenças 

estabelecidas neste instrumento, independentemente da aplicação das penalidades previstas na 

cláusula IX. 

 

XII – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

a) As partes contratantes ficarão exoneradas do cumprimento das obrigações assumidas pelo 

presente instrumento, quando ocorrerem motivos de força maior ou caso fortuito, assim 

definidos no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, enquanto tais motivos perdurarem.  

b) Fica estipulado que não se estabelece, em razão do presente contrato, vínculo empregatício 

de qualquer natureza entre a CONTRATANTE e o pessoal empregado pela CONTRATADA na 

execução dos serviços, a qual se obriga por todos os correspondentes encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

 

XIII – PUBLICAÇÃO – De conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 

8.666/93, o presente contrato será enviado à publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, no 

prazo legal, correndo a despesa por conta de dotação própria do TRE-SP para este fim. 

Parágrafo único – Havendo necessidade de lavratura de termo aditivo a este contrato, para 

benefício unilateral da CONTRATADA, será sua a responsabilidade pelo ressarcimento da despesa 

com a publicação, devendo o valor equivalente ser recolhido por GRU no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar do recebimento da notificação. 

 

XIV – FORO – O Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de São Paulo é 

competente para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, com renúncia expressa a 

qualquer outro que as partes tenham ou venham a ter, por privilegiado ou especial que seja. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, por meio do Sistema 

Eletrônico de Informações do TRE-SP, no processo administrativo SEI Nº xxxxxxxxxxxxxx. Foram 

testemunhas, a todo o ato presentes, as Senhoras ______ _______________ e 
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__________________________, brasileiras, residentes nesta Capital. E, para constar e produzir os 

efeitos legais, eu, _______________________, Chefe da Seção de Gestão de Contratos de 

Locação e Aquisição, lavrei às folhas __ a __ do livro próprio (nº __) o presente contrato que, lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e testemunhas. E eu, 

______________________, Coordenador de Licitações e Contratos, o conferi. 

 

Presidente 

P/ Contratada 

1.ª testemunha 

2.ª testemunha 
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70018 .92021 .16826 .4841 .286552261

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo TRE SP
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2021 (SRP)

 
Às 13:04 horas do dia 25 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria 40/2020 de 09/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 006330-42.2020, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de conjuntos de
microcomputadores tipo workstation de alto desempenho e monitores.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2
TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA
OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.828,2500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 2
Descrição: MONITOR COMPUTADOR
Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN,
QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA,
ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.844,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA.., pelo melhor lance de R$ 988,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Histórico
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.596.872/0001-90 CENTERDATA

ANALISES DE
SISTEMAS E
SERVICOS DE
INFORMATI

Sim Sim PPB 50 R$ 20.000,0000 R$ 1.000.000,0000 22/02/2021
11:21:33

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: Precision 3630 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WORKSTATION Dell Precision 3630 Gabinete Minitorre ou Torre; Tool-Less; sensor de
intrusão do gabinete; 02 (duas) baias internas para discos de 3.5” ou 02 (duas) baias internas para discos de 2.5”. Fonte de
alimentação tensão de entrada 110/220 VAC, chaveada automaticamente, potência 750W, PFC de 90%, com 50% da carga de
trabalho; Placa-mãe mesmo fabricante do equipamento, chip TPM 2.0; 2 slot PCI-Express x4 Gen3, 01 slot PCI-Express x8, 1 PCI-
Express x16 Gen3 e 01 slot M.2 (22x0 mm) para conexão de drive do tipo SSD ou Wireless do tipo M.2; 4 conectores livres;
expansão para até 256 GB; 10 portas USB 3.1 sendo 4 frontal (sendo 02 do Tipo C); 2 conectores para saída de som, integrados; 04
(quatro) interfaces SATA, sendo 02 (duas) no padrão SATA III (6Gb/s); Processador Intel Xeon E-2246G, (6 Core, 12MB Cache,
3.6Ghz, 4.8Ghz Turbo); Memória 32 GB SDRAM DDR-4, em 4 módulos de 8192 Mb, 2666 Mhz; ECC implementada; quad-channel;
Expansão 256 GB. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento; Controladora de disco rígido Serial ATA III integrada à
placa-mãe, capacidade para controlar, 4 periféricos, de, 6.0 Gb/s; implementação de RAID através dos níveis: 0 e 1; Controladora de
vídeo Placa de vídeo off-board, padrão PCI-Express x16, compatível com o padrão SVGA, com processador gráfico dedicado Nvidia
Quadro P2000, com 5 GB DDR5 160 bits, resolução de 1920x1080 de 16.7 milhões de cores 60 HERTZ; Barramento PCI-Express
x16; 02 conectores de vídeo externos do tipo digital, sendo 02 displayport; suporte a 02 monitores simultaneamente; suportar a
DirectX 12 e OpenGL 4.4. Controladora de áudio integrada High Definition integrada à placa-mãe; frontal do gabinete, um conector
para entrada de microfone / saída de fones de ouvido, traseiro, conector Line-Out; Alto-falante interno ao gabinete com potência
mínima de 1W. Unidades de disco rígido SSD Serial ATA-III (6.0 GB/S) de 256 GB; unidade de disco rígido HDD do tipo Serial ATA-III
(6.0 GB/S), S.M.A.R.T. III, e 2 TB, 7200 rpm, 64 MB. Unidade Óptica / DVD +/- RW unidade leitora e gravadora de DVDRW interna
ao gabinete: SATA/ATAPI; Padrão de gravação CD-R, CD-RW, DVD e DVDRW; Teclado 104 teclas (AT Enhanced), ABNT2, com todos
os caracteres da língua portuguesa, conector mini-DIN (PS/2) ou USB; mesmo fabricante do microcomputador. Mouse óptico
conector PS2 ou USB, botão scroll e resolução de 1000 DPIs por hardware; Óptico com botão de rolagem; Mouse pad com superfície
adequada para utilização de mouse ótico; mesmo fabricante do microcomputador. Interface de rede local Ethernet, Giga Ethernet
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10/100/1000 MBPs, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10Mbps/100Mbps/1000Mbps, sem a necessidade de
software/hardware adicionais, com no mínimo, 1 (um) conector RJ-45, led indicador de status, suportando o modo de operação "Full
Duplex", auto-sense, integrada à placa-mãe ou em uma placa instalada em conector (slot) PCI-E, possuindo WOL (Wake On Lan),
totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.2 e 802.3; interface de rede wireless padrão 802.11 b/g/n e ac. certificada
pela Anatel. Deverá ser entregue junto à proposta eletrônica cópia do certificado de homologação; Software de segurança e/ou CD
de Recuperação programa de “backup” pré-instalado; Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional for Workstation 64
bits, OEM português, com licença de uso para cada unidade; Kit de recuperação da imagem do equipamento com a sua respectiva
licença de uso; 
Porte da empresa: ME/EPP

03.619.767/0005-15 TORINO
INFORMATICA
LTDA..

Não Não PPB 50 R$ 21.828,0000 R$ 1.091.400,0000 25/02/2021
10:29:08

Marca: HEWLETT PACKARD 
Fabricante: HEWLETT PACKARD 
Modelo / Versão: HP Z4 G4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Workstation HP Z4 G4 na seguinte configuração: Gabinete Torre com fonte de
alimentação bivolt automática 750w, Processador Intel Xeon W-2235, 32 GB de memória ram padrão DDR-4 de 2666 Mhz com
suporte à ECC configurado em 4 (quatro) módulos de 8 GB, (1) unidade de disco solido SSD de 256 GB e (1) unidades de disco rígido
de 2TB 7200RPM, unidade de disco (DVDRW) interno padrão SATA, placa de vídeo P2200, Teclado USB ABNT2 e Mouse USB Laser
1000dpi, Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional For Workstation. Acompanha: Mouse pad. Garantia de 60 meses e
demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto
ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991. Equipamentos de procedência Nacional e proposta
com validade de 60 (sessenta) dias a contar do prazo de abertura das propostas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.353.109/0001-87 DUTECH
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim PPB 50 R$ 25.200,0000 R$ 1.260.000,0000 25/02/2021
12:57:51

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: Dell Precision 5820 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Workstation com processador Intel® Xeon® W- 2235, arquitetura x86 com suporte a
32bits e 64bits, seis núcleos (Six- Core), 3,6 GHz, cachê de 8 MB, 14000 pontos de desempenho, Memória 32 GB – SDRAM DDR-4,
d) Expansão de 256 GB, HD disco rígido SSD do tipo Serial ATA-III (6.0 GB/S) ou superior de 256 GB, unidade de disco rígido HDD
do tipo Serial ATA-III (6.0 GB/S), 2TB, Gabinete torre, projeto Tool-Less original do fabricante, sensor de intrusão do gabinete, Placa
de vídeo off-board, padrão PCI-Express x16, compatível com o padrão SVGA, com processador gráfico dedicado Nvidia Quadro
P2000, 5 Gb padrão DDR5, Barramento PCI-Express x16, possui 02 (dois) conectores de vídeo externos do tipo digital, sendo 02
(dois) no padrão displayport, Microsoft Windows 10 Professional for Workstation – 64 bits, OEM em português suporte a 02 (dois)
monitores simultaneamente. Garantia: 60 (sessenta) meses on-site. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.677.870/0005-23 DRIVE A
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 50 R$ 26.000,0000 R$ 1.300.000,0000 25/02/2021
11:07:27

Marca: HPI 
Fabricante: HPI 
Modelo / Versão: HPZ4 G4 TWR BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP Z4 BR Características do produto: Gabinete tipo torre HP; Processador
Intel Xeon W-2235; 32 GB de memória RAM DDR4 2666 MHz com ECC (4x08GB); SSD de 256 GB; HDD de 2 TB SATA III de 6 Gb/s
integrado, velocidade de rotação de 7.200rpm; Unidade de DVD±RW DL SATA integrada; Controladora gráfica offboard NVIDIA
Quadro 5GB P2200 04 DisplayPort; Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Controladora de rede Wi-fi 8265; Teclado da HP,
com conector USB, com comprimento do cabo de 1,8m, no padrão ABNT-2, com 107 teclas com todos os caracteres da língua
portuguesa, inclusive “Ç”, com teclado numérico e teclas de função. Possui teclas com gravação resistentes à abrasão e uso contínuo;
Mouse óptico da HP, com conector USB, com comprimento do cabo de 1,8m, com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo
scroll para rolagem, com resolução de 1000dpi; HP Solenoid Lock and Hood Sensor (TWR); Fonte de alimentação interna bivolt com
chaveamento automático, com 750W de potência, com PFC ativo, 90% de eficiência energética 80 Plus GOLD; Cabo de energia da
fonte de alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bits Workstation, no
idioma português do Brasil, pré-instalado e licenciado, com todos os drivers, softwares necessário; Mouse pad; Serviço de Etiqueta
de Ativo - Fornecida pelo Cliente; Serviço de Customização Logo BIOS; Serviço de Criação e Aplicação de Imagem; Garantia da HP
de 60 meses para o equipamento (workstation, mouse e teclado), com cobertura em todo o território nacional, para reposição de
peças, mão de obra, com atendimento do tipo on-site, em horário comercial (9x5 de segunda a sexta-feira), com solução de
problema em até 48 horas. &#8195; 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.504.819/0001-69 FRP COMERCIO
E SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 30.000,0000 R$ 1.500.000,0000 24/02/2021
19:05:08

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: DELL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WORKSTATION &#61623; Intel Xeon Processor W-2235 (6C, 3.8GHz 4.6GHz Turbo HT
8.25MB (130W) DDR4-2933) &#61623; Memória 32GB DDR4 2666MHz RDIMM ECC &#61623; SSD 256GB NVME M.2 &#61623; HD
2TB, SATA-III, 7.200 RPM &#61623; Placa de Vídeo NVIDIA Quadro P2000 5GB GDDR5 &#61623; Interface wireless IEEE802.11
b/g/n/ac &#61623; Gravador e Leitor DVD Slimline (8X DVD+/-RW) &#61623; Teclado e Mouse incluso Dell &#61623; Fonte 950W
(100/240V) 90% efficient (80PLUS Gold Certified) &#61623; Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional for Workstation
Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Workstation Precision
5820 Marca: DELL 
Porte da empresa: ME/EPP

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
E
SUPRIMENTOS
DE INFORMATI

Sim Sim PPB 50 R$ 30.000,0000 R$ 1.500.000,0000 24/02/2021
23:03:47

Marca: DELL 3630 
Fabricante: DELL 3630 
Modelo / Versão: DELL 3630 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DELL 3630 MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR
5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS
COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP
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35.316.374/0001-03 SILVANE
CRISTINA DOS
SANTOS
VICENTE

Sim Sim PPB 50 R$ 30.000,0000 R$ 1.500.000,0000 25/02/2021
12:14:32

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: Z4 G4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR HP Z4 G4, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR
5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS
COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

31.540.631/0001-27 MATHEUS DOS
SANTOS

Sim Sim Nenhuma 50 R$ 100.000,0000 R$ 5.000.000,0000 24/02/2021
14:16:19

Marca: hp 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: hp 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A
8,ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM
TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 31.540.631/0001-27 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 30.000,0000 38.504.819/0001-69 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 30.000,0000 34.897.352/0001-03 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 30.000,0000 35.316.374/0001-03 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 26.000,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 25.200,0000 09.353.109/0001-87 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 21.828,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 20.000,0000 02.596.872/0001-90 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 21.800,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:26:07:570
R$ 21.582,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:28:53:590
R$ 21.000,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:30:39:543
R$ 20.790,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:31:51:447
R$ 19.800,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:32:24:320
R$ 19.602,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:34:04:673
R$ 23.900,0000 09.353.109/0001-87 25/02/2021 13:35:44:230
R$ 19.603,0000 02.596.872/0001-90 25/02/2021 13:36:37:263
R$ 19.405,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:37:48:363
R$ 19.210,9000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:38:30:197
R$ 19.000,0000 02.596.872/0001-90 25/02/2021 13:38:32:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/02/2021
13:22:21 Item Aberto.

Encerrado 25/02/2021
13:40:32 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

25/02/2021
13:40:33

Item teve empate real para o valor 30.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Item
cancelado
no
julgamento

12/03/2021
14:14:48

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado em razão de ter sido constatado erro no edital, vez que seu
Termo de Referência indicou como referência o modelo Dell Precision 3630 Torre, cujo processado da série E não dá
suporte à configuração da memória com o uso da tecnologia quad-channel, exigida na alínea "c", do subitem 4.1.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - MONITOR COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.130.958/0001-86 NADJA MARINA

PIRES
Sim Sim Nenhuma 100 R$ 1.348,0000 R$ 134.800,0000 24/02/2021

16:10:30
Marca: DELL P2319H 
Fabricante: DELL P2319H 
Modelo / Versão: DELL P2319H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impulsione sua produtividade Mais espaço para trabalhar: libere mais espaço na
mesa com este monitor de perfil fino com a menor base da categoria. Mais eficiência: o design de tampa frontal ultrafina nos três
lados permite visualização ininterrupta do conteúdo em vários monitores. Além disso, com dois monitores, você pode aumentar sua
produtividade em até 18%. Mais maneiras de realizar tarefas simultâneas: trabalhe com praticidade em vários monitores e
selecione modelos predefinidos com o recurso Easy Arrange no software Dell Display Manager. Organize e disponha seus aplicativos
lado a lado rapidamente e volte a trabalhar em instantes com a Restauração automática, um recurso que lembra as últimas
modificações na sua tarefa. Cores vivas e consistentes: o amplo ângulo de visão proporcionado pela tecnologia In-plane Switching
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(Ips) permite que você veja cores nítidas, independentemente de onde estiver sentado. Projetado para se adequar à forma como
você trabalha: Concentre-se em seu trabalho e mantenha sua mesa organizada com o design avançado para gerenciamento de
cabos. Você pode inclinar, rotacionar, girar e ajustar a altura do seu monitor para encontrar uma posição confortável para o dia
inteiro, além de contar com ComfortView, um recurso que reduz as emissões nocivas de luz azul. 3 anos de Garantia limitada de
hardware 3 anos de Serviço de troca avançada: Seu monitor da Dell vem com Serviço de troca avançada durante o período da
Garantia limitada de hardware para que, se necessário, um monitor de substituição seja enviado a você no próximo dia útil. Painel
Premium: A Garantia de Painel Premium da Dell permite uma substituição gratuita do painel durante o período da Garantia limitada
de hardware, mesmo que você encontre apenas um pixel luminoso. Tipo de monitor: Led Tamanho da tela: 23,8 polegadas Cor:
preto ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Taxa de proporção: 16:9 Revestimento de tela: Ips, Antirreflexo com resistencia 3H Resolução:
1.920 x 1.080 a 60 Hz Pixel Pitch: 0.275 mm x 0.275 mm Brilho: 250 cd/m² (típica) Contraste: 1000:1 (típica) Ângulo de visão:
178° vertical/178° horizontal Tempo de resposta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido) Gama de cores (típica): 82% (Cie 1976) Industrial
Design: Dell Número de cores: 16,77 milhões de cores Ajustes: Ajuste de altura de 13 cm, inclinação (5°/21°) e rotação (45°/45°)
Encaixe para suporte: VESA (100 mm) Iluminação traseira: Sistema Led com borda iluminada Borda ultrafina: Sim, 3: (~5,38 mm
para a cima/esquerda/direita, 20,31 mm para baixo) Sem oscilações e com pouca emissão de luz azul: Sim (ComfortView) Pedestal
incluso: Sim Conexões: DisplayPort 1.2, Hdmi 1.4, 3 x USB3.0 + 2x Usb 2.0 Voltagem: 100 - 240 Volts Ac (Bivolt) Dimensões
aproximadas do produto (cm) AxLxP: Com suporte: Altura (compactado/estendido) 35,61 cm/48,61 cm | Largura 53,78 cm |
Profundidade 16,60 cm Peso aproximado do painel (kg): 3,26 kg Peso aproximado da embalagem com produto (kg): 7,10 kg
Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de alimentação, Cabo Dp para Dp, Cabo Usb 3.0 para upstream, Mídia de
drivers e de documentação, Guia de configuração rápida, Informações de segurança, ambientais e regulamentares. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.596.872/0001-90 CENTERDATA
ANALISES DE
SISTEMAS E
SERVICOS DE
INFORMATI

Sim Sim PPB 100 R$ 1.600,0000 R$ 160.000,0000 22/02/2021
11:21:33

Marca: hp 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: v24b 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR HP V24b IPS superior a 23 polegadas, relação dimensional
Horizontal/Vertical; ajuste de altura e rotação; Tempo de resposta de 8 ms; Resolução de 1920 x 1080 @ 60 Hz; Brilho de 250
cd/m²; Conectores: 1 HDMI (digital) e 1 DisplayPort (digital); Pixel Pitch de 0,295 mm; Contraste de 1000:1 (estático); Ângulo de
visão horizontal e vertical de 178º. Número de cores 16,7 milhões; Frequência Horizontal de 30 a 80 kHz; Frequência Vertical de 50
a 60 Hz; Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital,
(Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); Economia de Energia: Compatível com Energy
Star; Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,5 m), Cabo DisplayPort (1,5 m), guia de instalação. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ
DISTRIBUICAO
LTDA

Não Não PPB 100 R$ 1.800,0000 R$ 180.000,0000 25/02/2021
10:04:37

Marca: LG 
Fabricante: LG Eletronics 
Modelo / Versão: 24BL550J 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitores IPS superiores a 23 polegadas, com relação dimensional
Horizontal/Vertical; Com ajuste de altura e rotação; Tempo de resposta de, no mínimo, 8 ms; Resolução mínima de 1920 x 1080 @
60 Hz; Brilho de no mínimo 250 cd/m²; Conectores: 1 (um) HDMI (digital) e 1 (um) DisplayPort (digital); Pixel Pitch de, no
máximo, 0,295 mm (ou menor); Contraste de, no mínimo, 1000:1 (estático); Ângulo de visão horizontal e vertical de, no mínimo,
178º; Número de cores mínimo de 16,7 milhões; Frequência Horizontal de, no mínimo, 30 a 80 kHz; Frequência Vertical de, no
mínimo, 50 a 60 Hz; Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto ajuste; Reset
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor; Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama,
Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal); Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); Economia de Energia:
Compatível com Energy Star; Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,5 m), Cabo DisplayPort (1,5 m), guia de instalação.
Todos os cabos devem ser compatíveis com a placa de vídeo do equipamento, não sendo aceita solução por meio de adaptadores. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.482.425/0001-96 TRAMA2
COMERCIO DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 1.844,0000 R$ 184.400,0000 24/02/2021
12:38:16

Marca: HP 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: HP V24b 23.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor MARCA HP MODELO HP V24b 23.6 PART NUMBER 2XM34AA Tamanho de tela
visualizável 23.6” Resolução máxima: 1920 x 1080 HDMI 1 VGA 1 DP 1 Brilho 250 Tempo de resposta 5 ms (on/off) Relação de
Aspecto 16:9 Relação de Contraste 01:00:01 Suporte de Cor 16,7 milhões de cores Dimensões (LxPxA) 52,12 x 29,32 cm Garantia
3 anos 
Porte da empresa: ME/EPP

00.677.870/0005-23 DRIVE A
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 100 R$ 1.844,0000 R$ 184.400,0000 25/02/2021
11:07:27

Marca: HPI 
Fabricante: HPI 
Modelo / Versão: V24b 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Monitor HP V24b Tela plana com resolução FHD de 23,6"; Com 01 porta VGA,
01 porta DisplayPort e 01 porta HDMI; Acompanhado de 01 cabo de vídeo VGA, 01 cabo de vídeo DisplayPort e 01 cabo de
alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Garantia da HP de 60 meses para o monitor, com cobertura em todo o território
nacional, para reposição de peças, mão de obra, com atendimento do tipo on-site, em horário comercial (9x5 de segunda a sexta-
feira) com solução de problema em até 48 horas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS
DE IN

Sim Sim PPB 100 R$ 1.844,4000 R$ 184.440,0000 24/02/2021
14:32:47

Marca: Lenovo 
Fabricante: Envision 
Modelo / Versão: T23i-10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORES a) Monitores IPS superiores a 23 polegadas, com relação dimensional
Horizontal/Vertical; b) Com ajuste de altura e rotação; c) Tempo de resposta de, no mínimo, 8 ms; d) Resolução mínima de 1920 x
1080 @ 60 Hz; e) Brilho de no mínimo 250 cd/m²; f) Conectores: 1 (um) HDMI (digital) e 1 (um) DisplayPort (digital); g) Pixel
Pitch de, no máximo, 0,295 mm (ou menor); h) Contraste de, no mínimo, 1000:1 (estático); i) Ângulo de visão horizontal e vertical

Anexo COTAÇÃO 5 - TRE-SP (0189875)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 562



08/09/2021 10:41 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70018&&uasg=70018&numprp=0092021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=… 5/11

de, no mínimo, 178º; j) Número de cores mínimo de 16,7 milhões; k) Frequência Horizontal de, no mínimo, 30 a 80 kHz; l)
Frequência Vertical de, no mínimo, 50 a 60 Hz; m) Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal),
Auto ajuste, n) Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, o) Controle de Cor,
(RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), p) Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição
(H/V); q) Economia de Energia: Compatível com Energy Star; r) Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,5 m), Cabo
DisplayPort (1,5 m), guia de instalação. Todos os cabos devem ser compatíveis com a placa de vídeo do equipamento, não sendo
aceita solução por meio de adaptadores; Garantia de 60 (sessenta) meses. - Marca/Modelo: Lenovo T23i-10 
Porte da empresa: ME/EPP

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
E
SUPRIMENTOS
DE INFORMATI

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 1.844,4000 R$ 184.440,0000 24/02/2021
23:03:47

Marca: HP V24b 
Fabricante: HP V24b 
Modelo / Versão: HP V24b 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP V24b a) Monitores IPS superiores a 23 polegadas, com relação dimensional
Horizontal/Vertical; b) Com ajuste de altura e rotação; c) Tempo de resposta de, no mínimo, 8 ms; d) Resolução mínima de 1920 x
1080 @ 60 Hz; e) Brilho de no mínimo 250 cd/m²; f) Conectores: 1 (um) HDMI (digital) e 1 (um) DisplayPort (digital); g) Pixel
Pitch de, no máximo, 0,295 mm (ou menor); h) Contraste de, no mínimo, 1000:1 (estático); i) Ângulo de visão horizontal e vertical
de, no mínimo, 178º; j) Número de cores mínimo de 16,7 milhões; k) Frequência Horizontal de, no mínimo, 30 a 80 kHz; l)
Frequência Vertical de, no mínimo, 50 a 60 Hz; m) Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal),
Auto ajuste, n) Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, o) Controle de Cor,
(RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), p) Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição
(H/V); q) Economia de Energia: Compatível com Energy Star; r) Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,5 m), Cabo
DisplayPort (1,5 m), guia de instalação. Todos os cabos devem ser compatíveis com a placa de vídeo do equipamento, não sendo
aceita solução por meio de adaptadores; 
Porte da empresa: ME/EPP

03.619.767/0005-15 TORINO
INFORMATICA
LTDA..

Não Não PPB 100 R$ 1.844,4000 R$ 184.440,0000 25/02/2021
10:29:08

Marca: HEWLETT PACKARD 
Fabricante: HEWLETT PACKARD 
Modelo / Versão: HP V24B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V24b, demais características conforme edital. Garantia de 60 meses e
demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto
ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido no artigo 3º da LEI 8.248/1991. Equipamentos de procedência Nacional e proposta
com validade de 60 (sessenta) dias a contar do prazo de abertura das propostas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.169.152/0001-05 L&M SOLUCOES
TECNOLOGICAS
EM
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 1.844,4000 R$ 184.440,0000 25/02/2021
12:51:35

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: P2419H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tipo de dispositivo Monitor LCD LED - 23.8" Hub USB
3.0 Tipo de Painel IPS Relação de Aspecto 16:9 Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels 0.275
mm Brilho 250 cd/m² Relação de Contraste 1000:1 Tempo de resposta 8 ms (normal); 5 ms (rápido) Suporte de Cor 16,7 milhões
de cores Conectores de Entrada HDMI, VGA, DisplayPort Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória,
inclinação Tela Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating Dimensões (LxPxA) - com apoio 53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm Peso 3.26 kg
Padrões Ambientais TCO Certified Displays, Qualificado para ENERGY STAR Padrões de conformidade RoHS 
Porte da empresa: ME/EPP

38.504.819/0001-69 FRP COMERCIO
E SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 24/02/2021
19:05:08

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: DELL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR &#61623; Monitor IPS 24 " Dell Full HD P2419H Informações adicionais
referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: P2419H Marca: DELL 
Porte da empresa: ME/EPP

27.339.371/0001-59 PABLO B DE
SOUSA

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 25/02/2021
09:44:24

Marca: LG 
Fabricante: LG 
Modelo / Versão: LG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO
TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE
ROTAÇÃO E ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

36.306.823/0001-97 LICITIN
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 25/02/2021
12:23:43

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: P2419H 23.8" 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: DELL MODELO: P2419H
23.8’ FHD C/ AJUSTE TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED - 23.8" CARACTERÍSTICAS HUB USB 3.0
TIPO DE PAINEL IPS RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ DISTÂNCIA ENTRE
PIXELS 0.275 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 1000:1 TEMPO DE RESPOSTA 8 MS (NORMAL); 5 MS (RÁPIDO)
SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA, DISPLAYPORT AJUSTES DA POSIÇÃO DO
VISOR ALTURA, PIVÔ (ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD
COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 53.78 CM X 16.6 CM X 35.61 CM PESO 3.26 KG PADRÕES AMBIENTAIS TCO
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CERTIFIED DISPLAYS, QUALIFICADO PARA ENERGY STAR PADRÕES DE CONFORMIDADE ROHS PACOTE DE SERVIÇOS SERVIÇO DE
TROCA AVANÇADA DE 3 ANOS E GARANTIA DE PAINEL PREMIUM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MONITOR 23.8" DELL P2419H
TAMANHO DIAGONAL 23.8". DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME
CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97 GASKAM
COMERCIO E
CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 2.500,0000 R$ 250.000,0000 25/02/2021
12:10:19

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: 23" 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO
TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE
ROTAÇÃO E ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

35.316.374/0001-03 SILVANE
CRISTINA DOS
SANTOS
VICENTE

Sim Sim PPB 100 R$ 5.000,0000 R$ 500.000,0000 25/02/2021
12:14:32

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: V24B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COMPUTADOR HP V24B, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED,
FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM
AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

28.750.953/0001-96 JP TEC
COMERCIO DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 100 R$ 10.000,0000 R$ 1.000.000,0000 25/02/2021
12:43:56

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP V 24b 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO
TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE
ROTAÇÃO E ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES, demais especificações de acordo com edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 28.750.953/0001-96 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 5.000,0000 35.316.374/0001-03 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 2.500,0000 32.519.346/0001-97 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 2.000,0000 36.306.823/0001-97 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 2.000,0000 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 2.000,0000 38.504.819/0001-69 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.844,4000 34.897.352/0001-03 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.844,4000 24.802.687/0001-47 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.844,4000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.844,4000 35.169.152/0001-05 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.844,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.844,0000 08.482.425/0001-96 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.800,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.600,0000 02.596.872/0001-90 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.348,0000 12.130.958/0001-86 25/02/2021 13:04:03:630
R$ 1.320,0000 36.306.823/0001-97 25/02/2021 13:23:47:257
R$ 1.305,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:26:16:757
R$ 1.334,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:26:54:380
R$ 1.291,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:27:10:520
R$ 1.240,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:27:27:963
R$ 1.220,0000 36.306.823/0001-97 25/02/2021 13:27:42:083
R$ 1.555,0000 28.750.953/0001-96 25/02/2021 13:28:56:460
R$ 1.200,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:29:17:747
R$ 1.188,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:29:39:917
R$ 1.170,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:30:15:060
R$ 1.176,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:30:25:473
R$ 1.158,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:30:52:400
R$ 1.169,4000 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:30:52:687
R$ 1.146,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:31:23:450
R$ 1.157,5700 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:31:25:843
R$ 1.100,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:31:45:167
R$ 1.145,4300 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:31:47:467
R$ 1.089,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:32:15:947
R$ 1.099,1000 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:32:17:533
R$ 1.070,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:32:49:877
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R$ 1.050,0000 00.677.870/0005-23 25/02/2021 13:33:11:763
R$ 1.334,5200 32.519.346/0001-97 25/02/2021 13:34:03:537
R$ 1.039,5000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:34:07:723
R$ 1.050,0000 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:34:08:627
R$ 1.180,0000 35.169.152/0001-05 25/02/2021 13:34:42:803
R$ 1.020,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:34:43:117
R$ 1.039,0200 27.339.371/0001-59 25/02/2021 13:34:46:403
R$ 1.009,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:35:49:247
R$ 1.810,0000 24.802.687/0001-47 25/02/2021 13:35:49:683
R$ 998,0000 07.953.689/0001-18 25/02/2021 13:37:07:423

R$ 1.140,0000 36.306.823/0001-97 25/02/2021 13:38:40:827
R$ 1.295,0000 02.596.872/0001-90 25/02/2021 13:39:37:787
R$ 1.281,9200 32.519.346/0001-97 25/02/2021 13:40:29:893
R$ 988,0000 03.619.767/0005-15 25/02/2021 13:40:36:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/02/2021
13:22:33 Item Aberto.

Encerrado 25/02/2021
13:42:37 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

25/02/2021
15:14:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA.., CNPJ/CPF:
03.619.767/0005-15.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

25/02/2021
15:15:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA..,
CNPJ/CPF: 03.619.767/0005-15.

Aceite 12/03/2021
13:52:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.., CNPJ/CPF:
03.619.767/0005-15, pelo melhor lance de R$ 988,0000.

Habilitado 12/03/2021
14:14:57

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF:
03.619.767/0005-15

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/02/2021
13:04:23

Srs. fornecedores, boa tarde. Meu nome é Ricardo Mendonça Falcão e juntamente com o grupo de
apoio daremos início à sessão pública deste certame, com a verificação da regularidade das

propostas aos termos do edital.
Pregoeiro 25/02/2021

13:05:11
A fase de lances terá início logo em seguida. Após o encerramento da disputa e a aceitação da

proposta vencedora, será procedida a negociação para obtenção de oferta mais vantajosa para a
Administração.

Pregoeiro 25/02/2021
13:05:52

Portanto, mantenham-se conectados após o encerramento da fase de lances, pois o pregoeiro
convocará logo em seguida o representante da empresa vencedora, na ordem dos itens, para se

manifestar no chat.
Pregoeiro 25/02/2021

13:06:12
A falta de manifestação após reiteradas convocações do pregoeiro caracteriza desistência em

manter a proposta, sujeitando a silente às sanções previstas no edital.
Pregoeiro 25/02/2021

13:07:12
Desta forma, todas as participantes deverão se manter conectadas por toda a duração do certame.

Na eventualidade de recusa da proposta vencedora, será convocada a proponente subsequente e, se
for o caso, as demais, até a obtenção de uma proposta que atenda o edital.

Pregoeiro 25/02/2021
13:07:31

Feitas as observações, passaremos à analise das propostas.

Pregoeiro 25/02/2021
13:07:53

Assim, voltaremos a nos manifestar às 13h20, para que possamos dar um posicionamento dos
trabalhos. Permaneçam conectados.

Pregoeiro 25/02/2021
13:21:48

Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
13:22:06

Após análise das propostas, observamos que todas foram elaboradas de acordo com as formalidades
previstas no edital. Assim, daremos início à fase competitiva.

Pregoeiro 25/02/2021
13:22:22

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 25/02/2021
13:22:33

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 25/02/2021
13:29:16

Srs. fornecedores do item 1, mandem seus lances.

Sistema 25/02/2021
13:40:32

O item 1 está encerrado.

Sistema 25/02/2021
13:40:33

O item 1 teve empate real para o valor 30.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 25/02/2021
13:42:37

O item 2 está encerrado.

Sistema 25/02/2021
13:42:37

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
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Pregoeiro 25/02/2021
13:49:47

Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
13:50:20

Passaremos a tratar com a vencedora do item 1.

Pregoeiro 25/02/2021
13:52:15

Será convocado a se manifestar no chat o representante da licitante CENTERDATA ANALISES DE
SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA.

Pregoeiro 25/02/2021
13:52:39

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, solicito
que acuse estar conectado.

02.596.872/0001-90 25/02/2021
13:53:32

Bom tarde. Estamos sim

Pregoeiro 25/02/2021
14:01:25

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Boa tarde senhor
fornecedor.

Pregoeiro 25/02/2021
14:02:35

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Com vista à obtenção de
proposta mais vantajosa para a Administração, proponho proponho um novo valor: R$ 18.500,00.

Aguardo manifestação.
02.596.872/0001-90 25/02/2021

14:06:37
Não temos como reduzir mais nada, pois foi nosso último lance.

Pregoeiro 25/02/2021
14:08:46

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Entendo. Neste sentido e
considerando que o preço ofertado está abaixo do limite estabelecido, julgo-o aceitável.

Pregoeiro 25/02/2021
14:09:53

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Trataremos agora sobre
as certificações compatibilidade.

Pregoeiro 25/02/2021
14:10:29

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - CORRIGINDO:
certificações e compatibilidade.

Pregoeiro 25/02/2021
14:13:59

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Neste sentido, passo a
solicitar que indique neste chat o nome do arquivo transmitido que comprova as seguintes

exigências:
Pregoeiro 25/02/2021

14:15:17
Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - 5.1 atestado de

conformidade, para a workstation e o monitor, emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou
Documento internacional similar, comprovando que o Computador e o Monitor estão em

conformidade com as normas IEC60950 e EPEAT.
Pregoeiro 25/02/2021

14:15:29
Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Qual o nome do arquivo?

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:16:54

Dentro da pasta Workstation tem um arquivo com o nome "Dell Precision 3630 Tower _ EPEAT
Registry"

Pregoeiro 25/02/2021
14:17:50

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - 5.2 Os fabricantes da
Workstation e do monitor deverão estar aderentes à norma RoHS, (European Union Restriction of

Hazardous Substances) ou certificação equivalente válida em território brasileiro;
02.596.872/0001-90 25/02/2021

14:18:02
e o outro com o nome "Declaracao de conformidade"

Pregoeiro 25/02/2021
14:20:42

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Qual o nome do arquivo
que atende ao requisito do subitem 5.2?

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:20:46

Para o RoHS, tem um documento com o nome "Declaracao de conformidade RoHS" que é o RoHS:
EN 50581:2012

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:23:42

Para o 5.1 tem o arquivo de nome "T3630 - iec 60950"

Pregoeiro 25/02/2021
14:28:33

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, observo
que V. Sa. encaminhou 16 arquivos. Com vista a possibilitar a identificação do documento com o

requisito correspondente, solicito que indique o nome do arquivo antecedido pelo subitem. Exemplo:
5.1 - "T3630 - IEC60950"; 5.2 - "Declaracao de conformidade RoHS" , e assim por diante.

Pregoeiro 25/02/2021
14:29:07

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Favor proceder desta
forma. Fico no aguardo.

Pregoeiro 25/02/2021
14:36:53

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, alguma
dúvida quanto ao solicitado.

Pregoeiro 25/02/2021
14:37:36

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, alguma
dúvida quanto ao solicitado?

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:40:08

5.1 IEC60950 e EPEAT - "T3630 - IEC60950" e "Dell Precision 3630 Tower _ EPEAT Registry"

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:40:23

5.2 RoHS, "Declaracao de conformidade RoHS"

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:40:34

5.3 Windows Logo´d Products List (LPL) como “Designed for Microsoft Windows 10. “Hardware
Certification Report - Dell 3630”

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:40:48

6.1 CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS OU PÁGINA NA WEB –
“652_precision_3630_spec_sheet”

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:41:16

São esses

Pregoeiro 25/02/2021
14:46:31

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, a
documentação será analisada por nossa unidade técnica. Enquanto isto, direcionaremos a consulta à

próxima vencedora. Mantenha-se acompanhando o julgamento, pois V. Sa. será chamado a se
manifestar ao final das tratativas com a vencedora do item 2.

Pregoeiro 25/02/2021
14:49:15

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Alguma dúvida?

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:50:05

Não, pois vamos ficar acompanhando

02.596.872/0001-90 25/02/2021
14:51:01

Posso demorar a responder, pois estou acompanhando mais 3 licitações

Pregoeiro 25/02/2021
14:51:07

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Grato. Comunicação
encerrada.
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Pregoeiro 25/02/2021
14:51:16

Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
14:51:50

Passaremos a tratar com a vencedora do item 2 - TORINO INFORMATICA LTDA.

Pregoeiro 25/02/2021
14:52:10

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr. fornecedor, solicito que acuse estar conectado.

03.619.767/0005-15 25/02/2021
14:52:51

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Sim estamos acompanhando.

Pregoeiro 25/02/2021
14:53:32

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Boa tarde senhor fornecedor.

Pregoeiro 25/02/2021
14:54:39

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Com vista à obtenção de proposta mais vantajosa para a
Administração, proponho proponho um novo valor: R$ 970,00. Aguardo manifestação.

03.619.767/0005-15 25/02/2021
14:56:11

Sr. Pregoeiro, ja fornecemos nosso melhor preço. Sinto em não poder atende-los.

Pregoeiro 25/02/2021
15:01:22

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Diante da impossibilidade expressa, cabe verificar a
aceitabilidade do preço ofertado. Neste sentido, considerando que a oferta está abaixo do limite de

preço estabelecido, julgo-a aceitável.
Pregoeiro 25/02/2021

15:03:50
Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Quanto ao produto, nossa equipe se debruçou sob a

documentação disponibilizada e concluiu, em meio às tratativas com a licitante CENTERDATA, que o
modelo ofertado atende as exigências editalícias.

Pregoeiro 25/02/2021
15:05:20

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Assim sendo, passo a solicitar a transmissão da proposta
definitiva de preços, com todas as informações requeridas no Anexo II, como o preço adequado ao

lance final.
Pregoeiro 25/02/2021

15:06:13
Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Para possibilitar a transmissão, habilitaremos o link "enviar

anexo" disponível no item 2. O prazo para transmissão é de 2 horas. Alguma dúvida?
03.619.767/0005-15 25/02/2021

15:08:28
Não Sr. Pregoeiro. Ja estamos providenciando.

Pregoeiro 25/02/2021
15:14:24

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Certo. Habilitaremos o link.

Sistema 25/02/2021
15:14:46

Senhor fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA.., CNPJ/CPF: 03.619.767/0005-15, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 25/02/2021
15:15:47

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Link habilitado. Enquanto aguardamos o envio do formulário,
direcionaremos a comunicação para a vencedora do item 1. Mantenha-se conectado, para prestar

eventuais esclarecimentos. Muito obrigado.
Sistema 25/02/2021

15:15:53
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA.., CNPJ/CPF: 03.619.767/0005-15,

enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 25/02/2021

15:16:01
Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
15:16:33

Voltaremos a tratar com a licitante CENTERDATA.

Pregoeiro 25/02/2021
15:26:33

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, solicito
que acuse estar conectado.

02.596.872/0001-90 25/02/2021
15:28:19

Estou sim

Pregoeiro 25/02/2021
15:38:32

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Sr. fornecedor, após
análise do produto ofertado e da documentação apresentada, nossa equipe técnica observou que o
modelo ofertado não atende ao edital, vez que o processador indicado (Intel Xeon E-2246G) não dá
suporte à configuração da memória com o uso da tecnologia quad-channel, exigida na alínea "c", do

subitem 4.1.5, do Termo de Referência.
Pregoeiro 25/02/2021

15:39:17
Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Com isto, procederemos a

recusa da proposta. Alguma observação?
02.596.872/0001-90 25/02/2021

15:45:39
OK, mas ofertamos o mesmo modelo que foi dado como referência: "Modelos de Referência Micros:
Dell Precision 3630 Torre" só acho estranho isso, pois se não atende, qual o motivo de referenciar

no edital?
02.596.872/0001-90 25/02/2021

15:47:32
Como não temos mais nada a informar, vamos desconectar. Boa tarde

Pregoeiro 25/02/2021
15:47:47

Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI - Vou questionar a unidade
técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 25/02/2021
16:50:03

Senhores fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
16:54:25

Após tratativas com a unidade técnica e diante da análise do edital, entendo ter ocorrido falha na
elaboração do instrumento convocatório, vez seu Termo de Referência ter indicado como modelo de

referência um exemplar que não atende a íntegra da própria especificação.
Pregoeiro 25/02/2021

16:55:47
Se a ideia de se indicar um modelo de referência é materializar a especificação, o intuito não

atendeu seu objetivo.
Pregoeiro 25/02/2021

17:03:13
Assim o erro editalício, por ser insanável, impõe a anulação do item 1.

Pregoeiro 25/02/2021
17:04:02

Isto posto, retomaremos as tratativas com a vencedora do item 2.

Pregoeiro 25/02/2021
17:04:27

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr. fornecedor, solicito que acuse estar conectado.

03.619.767/0005-15 25/02/2021
17:05:25

Sim, estamos acompanhando.

Pregoeiro 25/02/2021
17:09:56

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr. fornecedor, após análise da proposta e documentação
apresentada, nosso grupo técnico emitiu parecer favorável à sua oferta.

Pregoeiro 25/02/2021
17:18:08

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Assim, em atendimento ao regramento editalício, passo a
solicitar o envio de 2 unidades do modelo ofertado a título de amostra.

Pregoeiro 25/02/2021 Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - O prazo para entrega é de 5 dias úteis, que se encerra em
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17:20:20 04/03 p.f.
Pregoeiro 25/02/2021

17:21:06
Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - O local de entrega e telefone para agendamento constam do

edital.
Pregoeiro 25/02/2021

17:21:51
Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Ante a obrigação posta, procederemos a suspensão da sessão,

cuja retomada será informada na sequência. Alguma dúvida?
03.619.767/0005-15 25/02/2021

17:25:37
Sobre o item 2 ok! Ja sobre o item 01, a falta de atenção do fornecedor em verificar se o produto

atenderia penalisa o restante dos fornecedores. Lamentavel!!!
Pregoeiro 25/02/2021

17:28:24
Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Na verdade o instrumento convocatório também incorreu em

erro ao indicar como referência um modelo que não atende a íntegra da especificação. Neste caso, a
Administração tem sua parcela de culpa.

Pregoeiro 25/02/2021
17:29:27

Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Bem, devidamente notificado, encerramos a comunicação.
Mantenha-se conectado para tomar ciência sobre a data de retomada do julgamento. Muito

obrigado.
Pregoeiro 25/02/2021

17:33:53
Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
17:34:04

Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 25/02/2021
17:35:45

Conforme exposto, procederemos a suspensão da sessão para oportunizar o recebimento de
amostra por parte da licitante TORINO referente ao item 2.

Pregoeiro 25/02/2021
17:46:28

O julgamento será retomado no dia 12/03 p.f., às 13 horas.

Pregoeiro 25/02/2021
17:47:13

Isto posto, damos por encerrada a sessão de hoje. Em nome do TRE/SP agradecemos a atenção de
todos. Boa tarde.

Pregoeiro 12/03/2021
13:30:54

Srs. fornecedores, boa tarde.

Pregoeiro 12/03/2021
13:31:59

Em razão de problemas de conexão, a sessão está tendo início neste momento.

Pregoeiro 12/03/2021
13:34:25

Todavia, para não prejudicar àqueles que não se encontram diante de sua tela neste momento,
daremos início aos trabalhos às 13h45. Favor aguardarem. Muito obrigado.

Pregoeiro 12/03/2021
13:49:19

Srs. fornecedores, estamos retomando a sessão de julgamento, suspensa anteriormente para
oportunizar o recebimento e análise das amostras relativas ao item 2.

Pregoeiro 12/03/2021
13:51:13

A licitante TORINO INFORMATICA LTDA. encaminhou as amostras tempestivamente. Analisadas e
testadas, a unidade técnica designada emitiu parecer aprovando os produtos encaminhados.

Pregoeiro 12/03/2021
13:51:41

Assim, atendidas as exigências editalícias, a proposta foi aceita.

Pregoeiro 12/03/2021
13:57:00

Com relação ao item 1, o mesmo será cancelado, em razão da falha do Termo de Referência, que
indicou como modelo referencial um produto que não atende a íntegra da especificação editalícia.

Pregoeiro 12/03/2021
13:57:33

Com isto, temos por encerrada a fase de aceitação das propostas.

Pregoeiro 12/03/2021
13:59:17

Dando continuidade ao procedimento, iniciaremos a etapa habilitatória, que consiste na verificação
no SICAF da regularidade das certidões previstas no edital e abrangidas por esse sistema, e em

consultas aos sites oficiais com vista a identificar eventual registro impeditivo de licitar e contratar
em nome da vencedora.

Pregoeiro 12/03/2021
14:00:34

Neste sentido, informo que em meio aos procedimentos relativos à fase de aceitação, nossa equipe
de apoio providenciou as devidas consultas aos sites oficiais.

Pregoeiro 12/03/2021
14:07:48

Feitas as verificações, observamos que a licitante TORINO se encontra regular perante os órgãos
emissores das certidões previstas no edital, que o balanço patrimonial supera o piso estabelecido, e

que não há registros impeditivos em seu nome.
Pregoeiro 12/03/2021

14:08:47
Assim, a licitante foi declarada habilitada e vencedora do item 2 do certame. O item 1 foi cancelado.

Pregoeiro 12/03/2021
14:09:49

Desta forma, após procedermos a habilitação formal da vencedora do item 2 no sistema e o
cancelamento do item 1, V.Sas. serão redirecionados para a tela de registro de intenção de recurso.

Transcorrido o prazo, retornaremos no chat para tecer as considerações finais.
Sistema 12/03/2021

14:14:48
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos

na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 12/03/2021

14:15:11
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/03/2021 às 14:36:00.

Pregoeiro 12/03/2021
14:40:24

Srs. fornecedores, atenção.

Pregoeiro 12/03/2021
14:42:45

Encerrado o prazo para interposição de recurso, não foram registradas manifestações neste sentido.
Assim, fica ratificada a decisão que declarou a licitante TORINO INFORMATICA LTDA. vencedora do

item 2 do certame, bem como o cancelamento do item 1.
Pregoeiro 12/03/2021

14:44:46
Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será contatada por servidores deste Regional

com vista ao envio da respectiva Nota de Empenho e posterior assinatura do contrato. Quanto ao
item cancelado, a Administração tratará do tema oportunamente.

Pregoeiro 12/03/2021
14:45:17

Finalizados todos os atos do certame, estamos encerrando a presente licitação. Em nome do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo agradecemos a participação de todos. Boa tarde.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

25/02/2021
19:08:00

Previsão de Reabertura: 12/03/2021 13:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para oportunizar o
recebimento de amostra.

Reativado 12/03/2021
13:30:33

Abertura de Prazo 12/03/2021 Abertura de prazo para intenção de recurso
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08/09/2021 10:41 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70018&&uasg=70018&numprp=0092021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=… 11/11

14:14:48
Informado

Fechamento de Prazo
12/03/2021
14:15:11 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/03/2021 às 14:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:45 horas do dia 12 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.

 
RICARDO MENDONCA FALCAO 
Pregoeiro Oficial

SILVANA SALES SCARDINI
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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LICITAÇÃO – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DECLARAÇÃO – EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

Declaro, para os devidos fins, nos termos do artigo 11, III  e  IV, e do artigo 73, I,  ambos da Lei  Estadual/BA nº
9.433/2005,  que  existem  recursos  orçamentários  e  financeiros  disponíveis  para  dar  suporte  à  despesa  com  a
contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro e
nos dois subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 

DOTAÇÃO
UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA/
GESTORA

AÇÃO (P/A/OE) REGIÃO
DESTINAÇÃO DE

RECURSOS
ELEMENTO DA

DESPESA

1 UO 40.601 / UG 0003 5108 9900 100 44.90.52

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 153.613,04 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e
treze reais e quatro centavos.

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE (2021):

DOTAÇÃO
ELEMENTO DA

DESPESA
SALDO DE DOTAÇÃO

 (R$)

PREVISÃO DE GASTO COM
A CONTRATAÇÃO NO ANO

 (R$)

IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO

*

1 44.90.52 R$  1.956.740,00 R$ 153.613,04 7,850 %

* Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES – Escolher uma opção:

(  X )   A) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário-financeiro em
qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes.

(   )    B) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os dois próximos exercícios será de:

EXERCÍCIO (ANO) IMPACTO (R$)

20 R$ 

20 R$ 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: JORGE ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO

MATRÍCULA: 352.485

UNIDADE ADMINISTRATIVA: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI 

DATA: 04/10/2021.
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DESPACHO

                             Considerando que o pleito formulado pela Diretoria de Tecnologia da
Informação foi devidamente autorizado pela Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da
manifestação do Comitê de Repactuação Orçamentária pelas razões expostas no documento
(0165859), encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Elaboração e
Acompanhamento de Contratos, Convênios e Licitação para  elaboração de minuta do contrato.
Após, à DCCL/Coordenação de Licitações para confecção de minuta de Edital e demais
providências que julgar cabível.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira
Soares em 30/07/2021, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0166527 e o código CRC 8E675AEC.

19.09.00841.0011029/2021-30 0166527v2
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DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos artigos 11, VII, e 73, 
II, da Lei Estadual/BA nº 9.433/2005, que a despesa com a licitação em curso tem adequação orçamentária e financeira 
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
 
Indico os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de fiscal e suplente da contratação: 
 

 NOME COMPLETO MATRÍCULA 

FISCAL Auyri Fernandes Tashiro 353.760 

SUPLENTE Odilon barros dos Santos 351.469 

 
 
Encaminha-se o presente procedimento à Superintendência de Gestão Administrativa para análise e deliberação sobre a 
realização de certame licitatório. 
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DESPACHO

Recebido o processo em epígrafe para realização de processo licitatório, visando a aquisição de
mini desktop e monitores.

Define-se a modalidade licitatória como PREGÃO ELETRÔNICO, ao qual se confere a
numeração 28/2021. 

Designo como pregoeira oficial responsável pela condução do certame a servidora Monica
Fabiane da Silva Sobrinho, matrícula nº 351.906, e, como equipe de apoio, os servidores
Christian Heberth Silva Borges, matrícula nº 353.486, e Fernanda da Costa Peres Valentim,
matrícula nº 352.831.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
19/10/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0216894 e o código CRC 596A8413.

19.09.00841.0011029/2021-30 0216894v3
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IV. As vagas remanescentes da remoção de servidor decorrentes deste Edital serão disponibilizadas em Edital posterior.
V. A data da remoção decorrente do presente Edital será divulgada, em Diário Oficial, por intermédio de Ato da Procuradora-Geral de
Justiça, tão logo esgotados os Editais de remoção das vagas remanescentes, para que não haja interrupção do serviço público.
VII. O Ministério Público do Estado da Bahia não arcará com quaisquer ônus financeiros decorrentes da opção do servidor
em preencher quaisquer das vagas oferecidas.

Salvador, 12 de março de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 312, DE 12 DE MARÇO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da
Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, com fundamento na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, e
nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, em vista do que dispõe o art. 4º
do Ato Normativo nº 021/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Designar como pregoeiros oficiais do Ministério Público do Estado da Bahia os servidores Fernanda da Costa Peres
Valentim, Monica Fabiane da Silva Sobrinho e Christian Heberth Silva Borges, sob a Coordenação de Licitações da
Superintendência de Gestão Administrativa, todos investidos das responsabilidades e funções atribuídas pelas legislações
específicas, que instituíram e regulamentaram a modalidade licitatória de Pregão, nas versões Presencial e Eletrônico,
podendo também atuar como membros da equipe de apoio.

Art. 2º No edital de pregão será indicado o pregoeiro responsável pelo evento e demais atos subsequentes.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do pregoeiro indicado, este será substituído por qualquer um dentre os
designados no artigo 1º.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 297/2019, publicada em 20/02/2019.

Salvador, 12 de março de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 313, DE 12 DE MARÇO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da
Lei Complementar nº 11/96, com fundamento na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, e na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e, em vista do que dispõe o art. 4º do Ato Normativo nº 021/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Ministério Público do Estado da Bahia, no âmbito da Coordenação
de Licitações da Superintendência de Gestão Administrativa, com competência de realizar procedimentos licitatórios nas
modalidades de Concorrência, Tomada de Preços e Convite.

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação - CPL será composta pelos servidores Fernanda da Costa Peres Valentim,
Monica Fabiane da Silva Sobrinho e Christian Heberth Silva Borges, cabendo a presidência à primeira, e, na sua ausência
ou impedimento, a qualquer um dos membros da Comissão, previamente designado(a).

Art. 3º No caso de licitação da modalidade Convite, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, excepcionalmente, poderá
ser substituída por servidor(a) formalmente designado(a) para tal finalidade.

Art. 4º As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de 03 (três) membros.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 1203/2019, publicada em 24/07/2019.

Salvador, 12 de março de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREÂMBULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021  

O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
pregão eletrônico, regido pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e subsidiariamente pela Lei Estadual 9.433/2005. O Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas 
as suas fases. 

1. OBJETO 

Aquisição de mini desktops e monitores, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL 

R$ 153.613,04 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e treze reais e quatro centavos) 

3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS 4. REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme ANEXO II – Termo de Referência NÃO 

5.  EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
6.  EXIGÊNCIA DE MODELO E/OU MARCA 
ESPECÍFICO(A)(S) 

7. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

NÃO NÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

8. REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

AMPLA CONCORRÊNCIA ITEM 01 

PARTICIPAÇÃO RESTRITA A MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

ITENS 02 e 03 

9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras/pt-br 

9.2 ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: A partir de ____/____/______ HORA: ____:____ (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.3 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA: ____/____/______ HORA: ____:____ 

9.4 MODO DE DISPUTA: ABERTO  

9.5 INTERVALOS MÍNIMOS DE VALORES OU 
PERCENTUAIS ENTRE LANCES: 

Conforme previsão detalhada no sistema eletrônico de licitação. 

10. UNIDADE SOLICITANTE 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Diretoria de Tecnologia da Informação 19.09.00841.0011029/2021-30 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UO/UG AÇÃO (P/A/OE) Região Destinação de recursos Elemento de despesa 

40.601.0003 5108 9900 100 44.90.52 

13. ANEXO(S) AO EDITAL: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA                                               ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA                                    
ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS         

14. ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 
41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0113. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) 
Oficial: Monica Sobrinho. 
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-
mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SEÇÃO I. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME 

(POR FASE PROCESSUAL) 

FASE DOCUMENTO 
REGRAS EM 

EDITAL 

CADASTRAMENTO 
INICIAL  

 
(ANTES DA 

SESSÃO PÚBLICA) 

1) Cadastramento eletrônico da proposta de preços em sistema, mediante 
preenchimento do formulário eletrônico cabível 

PARTE II, SEÇÃO I 

2) Declarações exigidas pela legislação vigente, a serem formalizadas mediante 
assinalamento em campos próprios do sistema 

PARTE I, SEÇÃO III 

3) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal cabível  PARTE III 

4) Documentação probatória de regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação. 

 
c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

PARTE III 

5) Documentação de qualificação técnica: 
 

a) Atestado(s) de capacidade técnica; 

PARTE III 

6) Documentação de qualificação econômico-financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial; 

PARTE III 

FASE DE 
ACEITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
 

(APÓS DISPUTA 
DE LANCES) 

1) Proposta de preços ajustada aos lances finais ofertados 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

 
PARTE V, SEÇÃO 

III 

2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

3) Declaração de autenticidade 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

4) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) 
ou representante legal não indicado em contrato social: 
 
a) Procuração por instrumento público ou particular OU outro documento 

jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; 
 
b) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes, caso esta não consta 

na documentação enviada à título de habilitação jurídica 

PARTE I, SEÇÃO II 
 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

5) Documentos técnicos de produto  
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

6) OUTRO(S) DOCUMENTO(S): 
 

6.1) Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador; 
 
6.2) Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e 
ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

 
6.3) Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE que comprove ser revendedora autorizada do FABRICANTE; 
 
6.4) Declaração que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do 

FABRICANTE; 
 
6.5) Certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950; 
 
6.6) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000; 
 
6.7) Certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B; 
 
6.8) Certificação ou relatório de que nenhum dos equipamentos fornecidos não 

contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres 
difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na 
diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para 
efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação 
emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat; 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

FASE DE 
JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO 

Documentações complementares e respostas a diligências, caso solicitadas pelo(a) 
pregoeiro(a) 

PARTE V 
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PARTE I – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO  

 
1. Como condição específica para participação neste pregão, é necessário que as licitantes realizem, previamente, o credenciamento no 
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. 
 

1.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

1.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras/pt-br, por 
meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 
1.1.2 O credenciamento atribuirá chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no 
Portal de Compras do Governo Federal. 

 
1.2 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
1.3 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o credenciamento 
junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio da Central de Atendimento Telefônico por aquele 
disponibilizada ou através do sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção da capacidade 
técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
3. O acesso ao sistema de licitações através do perfil da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação, ação 
e/ou declaração efetuada por seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse o sistema com token, login 
e/ou senha cadastrados pela licitante; 
  

3.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros; 

 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 
4. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, que atendam a 
todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso ao sistema eletrônico provido 
pelo Governo Federal, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br, conforme orientações gerais indicadas na SEÇÃO I desta PARTE I 
do edital. 
 

4.1. Conforme discriminado no item 8 do preâmbulo deste Edital, há previsão de reserva de cota sobre o quantitativo total licitado, 
a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006. 

  
4.1.1 Cada cota será disputada em item ou lote apartado, conforme o caso, do qual participarão apenas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se credenciarem em sessão para fazerem jus ao tratamento diferenciado.  
  
4.1.2 A reserva da cota não impede a participação, e consequente contratação, das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte relativamente aos demais itens/lotes, disputados em ampla concorrência. 

 
4.2. As licitantes deverão utilizar certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.3. Como condição de participação, ademais, deverá a licitante cadastrar sua proposta de preços em sistema, além de proceder ao 
envio eletrônico de documentos, conforme SEÇÃO III desta PARTE I. 
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4.4. Todos os documentos que, no curso do certame, ensejarem assinatura por representante legal da licitante deverão 
estar lastreados em comprovação documental de que o(a) subscritor possui os devidos poderes para representá-la. 
 

4.4.1 Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a), deverá haver a apresentação, no momento 
oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo 
constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração 
particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 
4.4.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente, tal poder 
deverá constar expresso no documento de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente 
hábil a comprovar a representação legal. 
 
4.4.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos itens 4.4.1 e 4.4.2 implicam na não aceitação dos 
documentos subscritos pela correlata pessoa física. 

 
5. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:  
  

a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
 
b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração; 
 
d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
f) f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme legislação aplicável; 
 
g) empresa que estiver em processo de falência; 

 
h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
 
i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e 
que tenha objeto similar ao da empresa punida; 

 
j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação; 

 
k) membros e servidores da Administração; 
 
l) demais agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal; 

 
5.1. Para fins do disposto no item 5 desta Seção, entende-se por: 

 
5.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas. 
 
5.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia. 
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5.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar, além 
de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de: 

 
5.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que 
ofenda a legislação vigente;  
 
5.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ; 
 
5.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  
 
5.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;  

 
5.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração 
direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.  
  
7. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por sua natureza, 
se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou por este Ministério Público 
do Estado da Bahia, quando for o caso. 
 
8. A licitante será responsável por/pela:  
 

a) Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
 
b) Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta e, quando 
necessário, os documentos complementares. 
 
c) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da 
consequente contratação, sob as penas da lei. 

 
d) Todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Público do Estado 
da Bahia ou ao provedor do sistema, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
e) Acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe 
de apoio.  
 
f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão da 
presente licitação. 
 
g) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:  

 
g.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br; 

 
g.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes; 

 
g.3) No sistema eletrônico de licitações provido pelo Governo Federal, pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br, através dos 
avisos inseridos para este certame, vinculado à UASG 926302; 

 
g.4) No Diário Oficial da União pelo sítio www.in.gov.br/web/guest/inicio, quando se tratar de licitação com a utilização recursos 
oriundos de Convênios com o Governo Federal. 
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8.1. A ausência de envio integral das documentações requeridas à licitante a cada fase do certame implicará na sua desclassificação 
ou inabilitação, conforme o caso, resguardadas as situações em que for cabível a aplicação do disposto na SUBSEÇÃO III da SEÇÃO 
IV da PARTE V deste edital, no que se refere às hipóteses de realização de diligência. 

 
9. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o encaminhamento de 
informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal. 
 
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos: 
 

10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
10.2 www.gov.br/compras/pt-br, mediante busca combinada entre o número desta licitação e o da UASG 926302. 

 
 

SEÇÃO III – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
(ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
11. Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa a todos os itens que pretende disputar e encaminhar os documentos de habilitação, 
todos conforme exigido em edital. 

 
11.1. O cadastramento da proposta e o envio dos documentos exigidos no edital ocorrerão digitalmente, via sistema, por meio de 
chave de acesso e senha. 
 

11.1.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, mediante solicitação expressa do(a) 
pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
11.2. Para que seja considerada apta à disputa, a licitante deverá realizar previamente as seguintes ações, através do sistema 
eletrônico: 

 
11.2.1. Realizar o cadastramento em sistema da(s) oferta(s) relativa(s) a todos os itens/lotes que irá disputar (item a item), 
mediante preenchimento de formulário eletrônico de proposta; 
 
 
11.2.2. Anexar, através de campo próprio em sistema, os documentos indicados na PARTE III deste edital, observada a 
possibilidade de substituição por registro cadastral, conforme SEÇÃO III daquela PARTE; 
 
11.2.3. Declarar, em campo(s) próprio(s) do sistema, assinalando o campo “SIM”: 

 
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital; 

 
b) a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação; 

 
c) o não emprego de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e o não emprego de 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
 

d) a elaboração independente de proposta; 
 

e) não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
 

11.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar tal condição em campo próprio do sistema eletrônico, assinalando o campo 
“SIM”, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal. 
 

11.2.4.1. Nos itens/lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “NÃO” impedirá o prosseguimento no certame; 
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11.2.4.2. Nos itens/lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.3. As ações deverão ser realizadas em sistema antes da data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas/documentos. 

 
11.4. A ausência de adoção de quaisquer das ações exigidas pelo sistema implicará no não cadastramento da oferta pela licitante, de 
modo a impossibilitar sua participação na disputa de lances. 
 
11.5. A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 11.2.3 e 11.2.4 sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
edital, e demais legislações aplicáveis. 
 
11.6. O eventual envio inicial de documentação relativa à Habilitação no campo relativo à Proposta de Preços, poderá ser admitido 
pelo(a) pregoeiro(a) visando a aptidão da licitante à participação no certame, desde que toda a documentação exigida em edital 
tenha sido integralmente enviada via sistema, dentro do prazo estabelecido. 
 
11.7. A Plataforma COMPRAS GOVERNAMENTAIS disponibiliza página para esclarecimento das licitantes acerca do cadastramento e 
do uso do sistema eletrônico de licitações, através dos endereços https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/fornecedores/home 
e  https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/novo-pregao-eletronico.    

 
12. O cadastramento inicial da proposta de preços de cada licitante, conforme item 11.2.1 desta SEÇÃO, se restringe ao preenchimento 
do formulário eletrônico em sistema. 
  

12.1. Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de lances), será considerado somente o conteúdo contido no 
formulário eletrônico de proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema (SEÇÃO I da PARTE II). Por 
conseguinte, será considerado não apresentado documento de proposta de preços inicial, eventualmente inserido em sistema sob 
a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública. 
  
12.2. Para fins de aceitação de proposta de preços da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), após a finalização da disputa de lances, 
serão considerados os documentos enviados sob a forma de anexo, após a correlata convocação pelo(a) pregoeiro(a), nos termos 
dos regramentos constantes nas SEÇÕES II e III da PARTE II deste edital. 

 
13. As licitantes poderão incluir, retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 
eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 

13.1. Após o início da sessão pública, não cabe mais a desistência da(s) proposta(s) ofertada(s) em sistema, nem a inclusão, 
substituição ou retirada de arquivos. 

 
14. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de classificação das 
propostas.  
 
15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para 
avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

 

SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. As licitantes poderão optar por disputar tantos itens quanto lhes for oportuno, mediante a realização do cadastramento da(s) 
correspondente(s) proposta(s) individualizada(s) em sistema. 
 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá preencher o formulário eletrônico apresentado na tela, mediante 
inserção dos dados pertinentes à(s) sua(s) proposta(s) de preços, vedada a identificação da proponente ou do seu(sua) representante 
legal, sob pena de desclassificação. 
 

2.1. A licitante deverá preencher todos os campos exigidos no formulário eletrônico, conforme o objeto da licitação, incluindo os 
campos de descrição detalhada do objeto, valores, marca/fabricante e modelo/versão. 
 

2.1.1. Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à correspondente 
especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
2.1.2. Não serão aceitas propostas cadastradas que: 

 
a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado; 

 
b) indiquem, na descrição dos itens, conteúdo genérico incapaz de individualizar as características gerais de cada um deles, 

a exemplo de expressões como “conforme edital” e “nos termos solicitados”; 
 

c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

3. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente nacional 
(Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste Edital. 
 

3.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação. 
  
4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e anexos, 
especialmente as constantes do termo de referência, instrumento de contrato, além das informações, garantias e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento superveniente; 
 
4.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
 

SEÇÃO II – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES)  

 
5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da respectiva 
convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame: 
 

a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de acordo com as regras e condições 
deste edital; 
 

b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 
 

c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no curso do 
certame.  
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d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA, salvo se constar como 

documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 
 

e) DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) de cada item ofertado, conforme exigência constante na SEÇÃO 
III desta PARTE II do edital;  
   

f) OUTROS DOCUMENTOS conforme exigência constante no item 12 da SEÇÃO III desta PARTE II do edital: 
 

 
5.1. Não será obrigatoriamente exigido o envio de documentos técnicos de produto (catálogos, manuais etc.) em conjunto com a 
proposta de preços ajustada. 

 
5.1.1 Entretanto, caso ocorra dúvidas quanto a item(ns) ofertado(s), será solicitado à licitante o envio do documento técnico 
de quaisquer dos produtos, a fim de subsidiar a análise técnica pela unidade responsável. 
 
5.1.2 O envio, se necessário, deverá seguir o regramento constante no item 11 desta PARTE II do edital. 
 
5.1.3 Alternativamente ao envio do documento técnico, o(a) Pregoeiro(a) poderá facultar à licitante o envio de amostra(s) do 
bem ofertado, sem ônus à Administração.  
 

5.1.3.1 A amostra deverá ser enviada dentro do prazo-limite estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), para o endereço por este 
indicado via mensagem em sistema.  

 
5.2 A ausência de envio da documentação adicional solicitada implicará na imediata desclassificação da respectiva licitante. 

 
6. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, a seguir. 
 
7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a apresentação em desacordo com os 
regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as regras relativas à 
possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 

 

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
E DOCUMENTOS CORRELATOS 

(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES) 

 
8. A PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (cláusula 5, “a”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser enviada preferencialmente 
conforme modelo constante no ANEXO I e conter, minimamente, os seguintes dados:  

 
a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações descritas e/ou exigidas na tabela “PROPOSTA 

DE PREÇOS” constante no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA deste edital;  
 

b) indicação de modelo/versão e marca/fabricante ofertado para cada item; 
 

c) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada lote ou item ofertado (conforme o caso), de valores 
idênticos àqueles ofertados em sistema (após finalização da disputa ou negociação com o pregoeiro); e  
 

d) dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura); 
 

8.1 As propostas deverão conter valores unitários e totais: 
 

a) expressos em moeda nacional (Real – R$); 
 

b) indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e  
 

c) exatos, isto é, sem dízimas.  
 

8.2 Não serão aceitas propostas: 
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a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas; 
 

b) com indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

c) que contenham informações sobre modelo/versão e marca/fabricante divergentes daquelas inseridas em sistema 
quando do preenchimento do formulário eletrônico. 

 
8.3. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou 
filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação. 
 
8.4. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, nem 
qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 
8.5. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão 
pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 

8.5.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 
8.6. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, 
consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 

8.6.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de 
Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.  

 
8.7. O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne 
prazo menor ou que não o estipule. 
 

8.7.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando 
facultado às licitantes ampliá-lo.  

 
9. As DECLARAÇÕES (cláusula 5, “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital) deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme os 
seguintes modelos: 

 
DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 

 
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis,  que, em 
atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores 
ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

________________, _______de _______________ de  20____. 
 

_______________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ    

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

  
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu(sua) representante 
legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias 
digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão 
Eletrônico nº ____/_____, são autênticas e condizem com os documentos originais.   

  
Salvador, _____de __________________ de 20___.  

_____________________________________________________________  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ     

REPRESENTANTE LEGAL   
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10. A PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA (cláusula 5, “d”, da Seção 
II desta Parte do Edital) deverá ser apresentada(o) na hipótese de a licitante se fazer representar na licitação por pessoa física distinta 
daquela prevista no ato constitutivo da empresa (ou alteração mais recente), apresentado à título de habilitação jurídica. 

 
10.1. A apresentação deverá ocorrer conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:  

  
a) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por mandatário, deverá haver apresentação da procuração que 

contemple expressamente este poder, conforme indicado no item 4.4.1 da SEÇÃO I da PARTE I deste edital; 
  

b) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente cuja outorga de 
poderes não conste em ato constitutivo (contrato/estatuto social ou alteração mais recente), deverá ser apresentado 
documento jurídico hábil a comprovar a designação do(a) representante para o exercício dos poderes relativos 
à administração da empresa ou, especificadamente, de poderes que englobem a oferta de propostas e apresentação 
de documentos, tais quais aqueles exigidos para o certame;  

 
10.2. Será dispensado o envio do documento probatório de representação legal, em conjunto com a proposta de preços, na hipótese 
daquele constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
10.3. Procurações formalizadas mediante instrumento particular deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme o seguinte 
modelo: 

 

PROCURAÇÃO 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço comercial à 
___________________________________, neste ato representada por _______________________________________ 
(qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), cargo ____________________, CPF ____________________, pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) 
Sr.(a)_________________________________________, CPF _________________________, estado civil __________, 
nacionalidade ______________, profissão _______________, residente à 
___________________________________________________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de 
preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, 
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 
 

11. DOCUMENTO TÉCNICO emitido pelo fabricante de cada bem ofertado (Item 5.1 da Seção II desta Parte do Edital).  
 

11.1 Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de documento único que englobe todas as 
especificações técnicas exigidas, quanto a apresentação de múltiplos documentos. 
 
11.2 O(s) documento(s) deverá ser capaz de comprovar o atendimento do objeto às especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência – ANEXO II e nas “Especificações Técnicas Detalhadas” – ANEXO III a este edital.   

 
11.3 Somente serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo(s) fabricante(s), tais como catálogos técnicos, 
manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas), páginas da 
internet e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante 
possui especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias.  
 
11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em língua portuguesa. Entretanto, será admitida a apresentação de 
arquivos técnicos em idioma diverso do nacional, produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que acompanhados de 
tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 
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11.4.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso do português e que estejam 
desacompanhados da respectiva tradução. 

 
12. OUTROS DOCUMENTOS (cláusula 5, “f”, da Seção II desta Parte do Edital). 

 
11.1 RELATÓRIO DA PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR. 
 

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que demonstre atingir índice de, no mínimo, 

10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída 
do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador ofertado atinge os índices mínimos 
de desempenho, pois tal referência nos garante que o processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal 
garantia nos assegura que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos equipamentos (5 anos) teremos 
um equipamento capaz de durante esse tempo, suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas 
eventualmente desenvolvidas.  

 
11.2 DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE COMPROVANDO 

EXCLUSIVIDADE NA PRODUÇÃO DA PLACA MÃE, BIOS E SER DETENTOR DO PROJETO BÁSICO DO MODELO OFERTADO. 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter exclusividade na produção da placa 

mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do 
regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas 
com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência desta declaração para garantir que o 
equipamento é produzido exclusivamente para uso coorporativo e não equipamentos produzidos para linha doméstica de 
livre comercialização no mercado.  

 
11.3) DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE COMPROVE SER 

REVENDEDORA AUTORIZADA DO FABRICANTE.  
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01    
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE. Comprovar ser revendedora autorizada do FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da comprovação da relação entre a Licitante e o 

Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, viabilizar e 
intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma dinâmica e celeri. Excluindo execução de procedimentos não 
padronizados e não atestados pelo FABRICANTE. 

 
11.4) DECLARAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO PERTENCE À LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE. 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, 

não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial; 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justifica-se a exigência o fato que a destinação da utilização do referido objeto 

é o uso coorporativo. O que torna a sua utilização diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes equipamentos 
possuam componentes eletrônicos qualificados, maior resistência, durabilidade, padronizados e que atenda a normas e 
exigências técnicas que este MP se submete.    

 
11.5) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO O DE CONFORMIDADE AO IEC 60950  
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
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o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 60950 
comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 
solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a segurança elétrica dos 
equipamentos. 

 
11.6) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 61000 
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 61000 

comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 

solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 
11.7) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO CISPR 22 CLASSE B 
 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação CISPR 22 classes 

B comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 

solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a rádio perturbação e interferência 
eletromagnética. 

 
11.8) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE QUE NENHUM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NÃO CONTEM SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS, COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS 
(PBBS) E ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA 
RESTRICTION OF CERTAIN HARZADOUS SUBSTANCES (ROHS), SENDO QUE, PARA EFEITOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO 
PRODUTO, DEVERÁ SER FORNECIDA CERTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO, SENDO 
ACEITA, AINDA, A COMPROVAÇÃO DESSE REQUISITO POR INTERMÉDIO DA CERTIFICAÇÃO EPEAT. 

 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro 

ou certificação Epeat. 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi exigida como característica do 

produto, e não como requisito de habilitação) 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve seguir as diretivas de não conter 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO, 
sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 
solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar índices aceitáveis de substâncias 
perigosas. Estando esta solicitação de acordo com o previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em 
concordância com os Acórdãos 545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio no sistema, quando do cadastramento inicial da oferta em 
sistema (antes da abertura da sessão pública): 
 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
 
b) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
 
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta PARTE III do Edital, a seguir. 
 
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas Seções 
desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, 
conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 
 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA (cláusula 1, “a”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser apresentada conforme o enquadramento legal 
da empresa, consistindo em:  
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;  
 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
 

e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 

5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (cláusula 1, “b”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos/certidões: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
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d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado 

de Regularidade do FGTS – CRF. 
 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
5.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 5, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a apresentação de 
documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeração de tais inscrições. 
 
5.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com 
efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 
5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

 
5.3.1. Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.3.1.1. O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame. 

 
5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

5.4 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (cláusula 1, “c”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante apresentação de: 
 

6.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

 
6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:  
 

a) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da licitante; 
 

b) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da pessoa jurídica fornecedora do atestado; 
 
c) todos os demais dados mínimos exigidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
6.1.2. A aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará condicionado ao cumprimento integral dos regramentos contidos nos 
subitens deste item 6.1, e possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE 
REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e compatibilidade para com o objeto licitado; 
 

6.1.3. Será admitido o somatório de atestados, conforme estabelecido no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
6.1.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo 
grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
6.1.5. A licitante deverá disponibilizar, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a), todas as informações/documentos necessários à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, a exemplo de cópia do contrato que deu suporte à contratação e 
dados de contato atualizados da contratante (atestante). 
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7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (cláusula 1, “d”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação de: 
 

7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 
90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de 
validade. 

 
8. Para empresas estrangeiras, as exigências de habilitação deverão ser atendidas mediante documentos equivalentes aos exigidos para 
as empresas nacionais, inicialmente apresentados com tradução livre para o português atestada pela licitante, sob pena de inabilitação. 
 

8.1 Deverá ser apresentado, em conjunto com a documentação de habilitação, instrumento de mandato conferido a procurador(a) 
residente e domiciliado(a) no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus 
atos, sob pena de inabilitação da licitante. 
 
8.2 Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de habilitação em idioma 
diverso do nacional deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
Federal nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 
8.2.1 O envio da documentação deverá ocorrer dentro do prazo de convocação para assinatura do contrato, indicado na PARTE 
V deste edital, sob pena de decadência ao direito à contratação. 
 

9. Documentos habilitatórios de qualificação técnica emitidos em língua estrangeira poderão ser apresentados em idioma diverso do 
nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas 
relativas à falsidade documental. 
 
10. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
11. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras: 
 

11.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz. 
 
11.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a 
emissão apenas em nome da matriz. 
 
11.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial. 

 
 

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL 

 
 

12. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou integralmente, 
suprida pelo referido cadastro.  
 

12.1 Para que haja a dispensa das documentações exigidas nesta PARTE III, a respectiva informação ou cópia digitalizada, apta a 
habilitar a licitante (conforme exigências da SEÇÃO II desta PARTE III), deverá constar expressamente no registro/certificado, dentro 
do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante, no momento do cadastramento da 
habilitação em sistema (antes da abertura da sessão pública), sob pena de inabilitação.  
 

12.1.1. Incluem-se no regramento do item 12.1 as informações relativas ao quadro societário da licitante (nome completo ou 
razão social de cada sócio, CPF/CNPJ e quota-parte societária) no que se refere à documentação exigida para fins de habilitação 
jurídica. 

 
12.2 Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta 
licitação, a licitante deverá apresentar os correspondentes documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 
12.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, 
mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 
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PARTE IV – DA AMOSTRA 

 
1. NÃO será exigida apresentação de AMOSTRA(S) para a presente licitação, resguardada a hipótese do item 5.1.3 da PARTE II deste edital. 
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PARTE V – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO 

 

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e 
condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na forma 
eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolada na Sede do Parquet 
situada à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até às 19 
(dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA). 
 

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato editável (ex.: 
Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a(o) Pregoeiro(a) inserir os dados no 
Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
1.2. A impugnação deverá ser datada e assinada pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.2.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e domicílio; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Cópia do instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal para postular 

em nome da pessoa jurídica; 
d) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.3.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Identificação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 

2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e somente ocorrerá mediante decisão motivada pelo(a) 
pregoeiro(a) nos autos do processo de licitação. 

 
3. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 
pedido, e suas respostas vincularão os participantes e a Administração. 
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4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal Eletrônico deste 
Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO e conforme o 
número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926302 e conforme o número 
deste edital). 
 
5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações 
técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 
 

SEÇÃO II – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES 

 

SUBSEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

 
7. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), o qual analisará as 
propostas cadastradas em sistema, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de classificação/desclassificação inicial. 
 

7.1. Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as especificações 
e condições estabelecidas neste edital. 

 
7.1.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que possam identificar a proponente e/ou as que 
contrariem as disposições da SEÇÃO I da PARTE II deste edital.   
 
7.1.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, para acompanhamento por todos os 
participantes. 
 

7.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 
 
7.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.   

 
8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento definido no 
preâmbulo deste edital.  
 

8.1 Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
 
8.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento convocatório e seu 
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

 
 

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES 

 
9. Classificadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

9.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das eventuais 
providências administrativas e legais cabíveis. 

 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o tempo-limite 
fixados. 

  
9.2.1. Deverá ser observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
9.2.2. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, ainda 
que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes. 
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9.2.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados 
pela mesma licitante. 

 
9.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação da detentora do lance. 

 
10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 

10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
 
10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
 
10.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 
 
13. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a ordenação das propostas, conforme 
critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 
 

13.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
13.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e decorrente de fato 
superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 
13.2. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a compatibilidade entre a proposta inicial de menor preço e o valor máximo 
estimado para a licitação, de modo que não serão admitidos valores unitários e totais superiores aos limites referenciais estabelecidos 
pelo MPBA. 
 

13.2.1. Aplica-se o regramento supra informado às licitantes que tenham mantido os seus valores originalmente ofertados, 
quando do cadastramento de proposta de preços em sistema. 

 
14. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, a classificação das propostas 
ocorrerá mediante sorteio automático realizado pelo próprio sistema eletrônico, sem qualquer interferência do(a) Pregoeiro(a) ou da 
Administração. 
 

14.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o eventual sorteio 
realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 

15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 
15.2 Nos termos do art. 8º, §3º, do Decreto Federal nº 8.538/2015, caso a mesma empresa apresente o melhor preço tanto para a 
cota reservada quanto para a cota principal, a contratação do(s) correspondente(s) item(ns) da cota reservada somente poderá 
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ocorrer pelo(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para a cota principal, caso este(s) tenha(m) sido menor(es) do que o(s) obtido(s) na 
cota reservada.  
 

15.2.1 Na hipótese do item 15.2, deverá a licitante promover a necessária adequação do lance final ofertado para a cota 
reservada, de modo a igualar a oferta do(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para o(s) correspondente(s) item(ns) da cota principal, 
sob pena de desclassificação relativamente à cota reservada. 

 
 

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO 
(EXCLUSIVO PARA OS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
16. RELATIVAMENTE AOS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA, finalizada a disputa de lances e definida a ordem 
de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte 
(ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a comparação entre os valores por estas ofertados e aquele classificado como melhor 
lance, a fim de verificar a ocorrência da hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
   

16.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
16.2 A identificação das licitantes ME/EPP ocorrerá em coluna própria do sistema, após verificação automática do porte da entidade 
empresarial, junto à Receita Federal. 
 
16.3 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

16.3.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos seus preços 
globais ofertados. 

 
16.3.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos lances, o sistema 
fará automaticamente a classificação entre elas, a partir do que o sistema procederá na forma do item supra.  

 
16.3.1.1.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o 
eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 

 
16.3.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos, proposta 
de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão. 

  
16.3.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor, passará a ser considerada como a melhor 
classificada pata o item ou lote sob disputa. 
 
16.3.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de fazê-lo ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos dentro da faixa de empate 
ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
 

SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 

 
17. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada em cada lote ou item para envio, 
exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a incluir a proposta de preços 
ajustada.  

 
17.1. Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo 
MPBA. 

 
17.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em relação aos 
valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação. 
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17.2. Somente haverá a convocação da licitante para envio da proposta ajustada e demais documentos exigidos na PARTE II caso o(s) 
valor(es) ofertado(s) esteja(m) dentro do limite referencial estabelecido neste edital. Caso contrário, deverá a licitante aceitar a 
negociação do valor/lance ofertado, adequando-o ao referencial, sob pena de desclassificação. 
 
17.3. A proposta de preços ajustada e os documentos correlatos deverão obedecer aos regramentos contidos na PARTE II - SEÇÃO 
III deste edital. Ademais, deverá conter preços unitários e totais de valores idênticos ao lance final, ou menores (nas hipóteses de 
ajustes necessários ou negociação). 
 

18. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 (duas) horas, 
contadas a partir da convocação feita via mensagem em sistema. 
 

18.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada para envio de outras documentações 
complementares, necessárias à análise da adequação da oferta às especificações técnicas do objeto licitado, nestas abrangidas as 
documentações referidas no item 5.1 da PARTE II deste edital. 
 
18.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 

 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do sistema, serão considerados como não 
apresentados.  

 

SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a etapa de aceitação de proposta de preços, 
de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 
para cada item ou lote, conforme o caso. 
 

20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, sob 
pena de desclassificação da licitante. 

 
21. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade: 
 

a) dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação; 
 

b)  do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

21.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou material sanável 
que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, definido pelo(a) pregoeiro(a), para 
a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de preços em sistema. 

 
21.1.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia referentes a: 
modalidade, número do certame ou ano de vigência; divergência de valores cujo saneamento não majore o preço global ofertado 
por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste edital). 
 
21.1.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores, deverão prevalecer, sempre, os menores valores informados. 
 
21.1.3 Será desclassificada a licitante que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou cuja proposta 
apresente erro(s) insanável(eis). 

 
22. Ademais, verificará o(a) Pregoeiro(a) a regularidade das demais documentações apresentadas, em consonância com os regramentos 
correspondentes, constantes na PARTE II deste edital. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com irregularidade frente 
às exigências editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
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a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido apresentado no bojo 
de outro arquivo, desde que presentes todos os requisitos materiais e substanciais correspondentes previstos em edital, e que 
o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para atender à finalidade do regramento editalício; 

 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da ausência parcial 
de informação em documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 

 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde que esta se 
demonstre apta a suprir a informação que deveria constar em documento obrigatório. 

 
23.1. A possibilidade de saneamento prevista na alínea “b” somente ocorrerá se não implicar em alteração substancial do documento, 
e desde que respeitados os ditames da legislação pertinente. 
 
23.2. Na hipótese da alínea “b”, será desclassificada a licitante que não atender à convocação para realização de diligência, ou cuja 
resposta não seja apta a sanear eventuais falhas/omissões apontadas pelo(a) Pregoeiro(a). De igual forma, no que se refere à alínea 
“c” haverá desclassificação caso não seja possível a realização de diligência pela Administração, ou que esta se demonstre infrutífera 
ao saneamento da pendência verificada. 

 
24. Não tendo sido verificada hipótese de desclassificação de licitante nos termos dos itens anteriores, a proposta de preços ajustada e 
os documentos técnicos (se houver) serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, a qual realizará análise do objeto 
ofertado e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de aceitação ou recusa da proposta. 
 

24.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da documentação 
apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos termos deste edital. 

 
 

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
25. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote (conforme o caso). 
 

25.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s) competente(s) do 
MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de habilitação/inabilitação de 
licitante. 

 
25.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará, para além da documentação apresentada pela licitante, o Certificado de Registro (CRC/SIMPAS ou 
SICAF) das licitantes.  
 

25.2.1. As informações constantes em registro serão aptas a substituir a apresentação da documentação correspondente, desde 
que respeitados os termos da SEÇÃO III da PARTE III deste edital.  
 
25.2.3. No que tange a eventuais informações de habilitação vencidas no cadastro/registro, constituirá meio legal de prova a 
verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, nos termos do § 3º 
do art. 43 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

25.2.3.1. Realizada a verificação, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental. Caso 
reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência. 

 
 

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

 
26. O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 
atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou confirmar situação 
fática ou jurídica pré-existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma informação na documentação exigida e 
apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
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27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido enviado no 
prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item ofertado 
e/ou de condição habilitatória. 
 
27.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observadas as eventuais ressalvas indicadas neste edital. 
 
27.3 Solicitada a diligência à licitante, o respectivo prazo para cumprimento será determinado em sessão pelo(a) Pregoeiro(a), 
assegurado o lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação. 
 

27.3.1 Os documentos deverão ser enviados por meio do sistema, preferencialmente em arquivo compactado. 
 

27.3.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e justificada da 
licitante, formalizada mediante mensagem em chat (caso disponível) ou envio de e-mail ao endereço licitacao@mpba.mp.br, 
antes do encerramento do prazo concedido.  

 
27.4. A licitante deverá atender à solicitação no prazo estipulado, sob pena de desclassificação ou inabilitação, conforme o caso. 
 
27.5. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora da proposta.  

 
27.5.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela expressamente 
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
27.5.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) através de 
documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado ou suficientes para o 
fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
da licitação. 

 
28. Para fins de aceitação, ademais, poderá a Administração realizar quaisquer diligências julgadas necessárias à análise dos documentos 
apresentados e/ou dos itens ofertados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações, 
análise de adequação técnica de produto e exame sobre a exequibilidade de proposta. 

 
28.1. Constituem meios legais de prova as consultas, pela Administração, a sítios oficiais de órgãos, fabricantes e entidades emissores 
de certidões/documentos, bem como as verificações junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido 
atestado(s) de capacidade técnica ou outros documentos. 
 
28.2 Realizada a diligência, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental.  
 
28.3 A prerrogativa da Administração não exime o ônus da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de obrigação da 
Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias. 

 
29. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica e/ou de realização de diligências, a sessão poderá ser suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), 
mediante comunicação às licitantes via chat em sistema. 
 

29.1 Na hipótese de suspensão para a realização de diligência, o(a) Pregoeiro(a) informará a data e horário previstos para o reinício 
da sessão mediante aviso prévio no sistema. 

  
29.1.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que 
trata a Cláusula 26 desta PARTE V, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência. 
  
29.1.2. Sempre que possível, o aviso será realizado durante a sessão pública de licitação. 

  
29.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será solicitada através 
de convocação via aviso em sistema e envio de e-mail para o endereço eletrônico da licitante consignado em proposta, e a resposta 
deverá ser remetida via sistema, salvo solicitação expressa do(a) pregoeiro(a) de modo diverso. 

 
30. Em eventual necessidade de prorrogação ou antecipação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será 
remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema. 
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30.1 Em se tratando de antecipação, a sessão será marcada, em regra, para o primeiro dia útil subsequente à decisão de remarcação, 
devendo ser comunicada através de aviso a ser inserido no sistema pelo(a) pregoeiro(a).  

 
30.1.1 Na hipótese acima indicada, respeitar-se-á o prazo de antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 
inclusão da mensagem em chat. 

 
 

SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 
31. O(a) Pregoeiro(a) comunicará às licitantes, via mensagem em sistema, o resultado da análise da proposta de preços (e documentos 
correlatos) e da documentação de habilitação da licitante melhor classificada por lote ou item. 
 
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou quaisquer 
dos demais documentos exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE II; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas; 
 

33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE III; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas. 

 
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, para acompanhamento por 
todas as participantes. 
 
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda às condições estabelecidas no edital. 
 

35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, para os itens ou lotes disputados em 
ampla concorrência, conforme procedimento previsto na Seção II - Subseção III desta PARTE V do edital. 

 
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item correspondente 
será declarado fracassado. 
 

35.2.1 Na hipótese de o lote ou item reservado (disputado exclusivamente por ME/EPP) restar fracassado, este poderá 
ser ofertado ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes da cota principal, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme art. 8, §2º, do Decreto Federal nº 8.538/2015.  

 
36. Constatado o pleno atendimento às exigências do Edital das documentações relativas a proposta e habilitação, o(a) Pregoeiro(a) dará 
continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora. 

 
 

SEÇÃO V – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
37. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/2006, e cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame. 
 

37.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
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38. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a convocação das licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
 

SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO   

 
39. Declarada(s) a(s) vencedora(s), o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer de decisão do(a) Pregoeiro(a). 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da convocação, com o 
registro da síntese das razões, em campo próprio do sistema. 

 
39.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido serão consideradas intempestivas e não serão aceitas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação ou realizadas fora do campo próprio 
em sistema. 

 
39.2 A falta de manifestação tempestiva, motivada ou adequada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) importará 
na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
40. Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no 
primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 
 

40.1. As petições (razão e contrarrazão) deverão ser dirigidas a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, e 
encaminhadas através de campo próprio no sistema de licitação, até as 23:59h do último dia do prazo. 

 
40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento): 

 
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; endereço 

completo da sede (matriz ou filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das comunicações; 
 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
 

c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e pedido(s). 
 

40.3. Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses, ou a qualquer outra informação processual necessária à instrução do recurso. 

 
41. A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do recorrente e, 
consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 
 
42. Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá: 
  

42.1 Não conhecer do recurso, quando ausentes os pressupostos recursais. 
 
42.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
 
42.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para análise e decisão final da autoridade julgadora. 

 
43. As decisões dos recursos serão disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
44. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade julgadora, serão 
invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

44.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante vencedora, o(a) Pregoeiro(a) 
procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e examinará a melhor proposta subsequente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital. 
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SEÇÃO VII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, ou a respectiva interposição tempestiva, o objeto do pregão será adjudicado 
pelo(a) Pregoeiro(a), que encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, com observância do disposto 
neste Edital. 
 
46. Decididos os recursos (caso apresentados) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o 
objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 
 
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 

 

SEÇÃO VIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 
48. Após a homologação, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro mandatário com poderes 
expressos; 
 

48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final ajustada, e o 
atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contados da convocação, sob pena de decair seu direito 
à contratação/registro; 
 

48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado da 
adjudicatária; 
 
48.1.2 A exclusivo critério da Administração, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - 
SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital). 

 
48.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-
externo/. 
 

48.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de 
preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica. 

 
48.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com 
posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a adjudicatária enviar o código de 
rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
 
48.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e autenticidade do certificado digital 
correspondente. 

 
48.1.3 Na hipótese de recusa do fornecedor registrado em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com consequente decadência 
do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) Pregoeiro(a) que retorne à fase de 
aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital; 

 
48.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação das sanções 
administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária.  

 
48.2 Como requisito para a celebração do contrato, a licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
49. As demais disposições e condições de execução contratual, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, 
gerenciamento, vigência da contratação, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, cancelamento de 
registro e rescisão contratual estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II e Anexo III – MINUTA DE CONTRATO. 
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50. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério Público do Estado da Bahia. 

 
 

SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES  

 
51. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 

51.1 Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a 
Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se as legislações pertinentes. 

 
52. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
53. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou receber o instrumento equivalente, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito 
a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado no SICAF  ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 
global da licitação e das demais cominações legais. 
 
54. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
55. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
56. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 
57. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de 
Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, deixar de satisfazer as exigências 
relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para 
cadastramento. 
 
58. DA MULTA: 
 

58.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da 
pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da licitação, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
58.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta 
de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto 
na Lei Federal 8.666/1993 e demais legislações pertinentes; 

 
59. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO. 

 
 

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
60. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
61. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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62. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia 
- MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

62.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação das 
documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, inclusive junto ao(s) 
fabricante(s), quando for o caso. 

 
62.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na exclusão do 
licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar (aceitação da proposta, 
habilitação ou contratação). 

 
63. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em quaisquer de 
suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se dará conhecimento aos 
participantes, via sistema.  
 
64. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que conferida prévia 
comunicação às licitantes via sistema. 
 

64.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema, sendo medida 
suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 
64.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia comunicação 
via sistema. 

 
65. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
   
66. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e demais 
informações relativas à Sessão Pública. 
 

66.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o encerramento da 
sessão pública. 

  
67. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo administrativo 
respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais interessados.  
 
68. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição revogar o 
processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, publicando o resumo da decisão no Diário 
da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia,  para conhecimento amplo dos participantes da licitação. 
  
69. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público  do Estado da Bahia, e desde que verificada 
a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais. 
  
70. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, com 
base na legislação em vigor. 
 
71. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 

 

ITEM 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com 
os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

UN 14    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- Prazo de entrega: CONFORME TR 
- Local de entrega: CONFORME TR 
- Garantia do FABRICANTE: CONFORME TR 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de 
Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, conforme Termo 
de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá enviar proposta 
única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta 
comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as 
informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 02 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

02 

Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução mínima de 
1920 x 1080; Número de cores mínimo de 
16,7 milhões e 60 meses de garantia on site 
de fábrica. 

UN 28    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

Representante legal 
 
 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- Prazo de entrega: CONFORME TR 
- Local de entrega: CONFORME TR 
- Garantia do FABRICANTE: CONFORME TR 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 03 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

03 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no 
mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no 
mínimo com os padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em 
português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

UN 04    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- Prazo de entrega: CONFORME TR 
- Local de entrega: CONFORME TR 
- Garantia do FABRICANTE: CONFORME TR 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  
1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
Observação: Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado ao final do 
documento). 

1.2 FORMA DE AQUISIÇÃO A) AQUISIÇÃO IMEDIATA 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar seus servidores 
e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. As Promotorias de Justiça 
Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de servidores ampliados nos últimos 2 anos sendo 
necessário o aumento do quantitativo de equipamentos. As citadas promotorias possuem Emendas Parlamentares - 
Convênios: 840966/2016, 840955/2016, disponíveis para patrocinar a referida modernização/aquisição.  
O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende ao descrito 
nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas promotorias. Cada uma com suas 
quantidades e especificações dos seus itens.  
Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
 

AGRUPAMENTO DOS ITENS 
EM LOTES 

NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

1.5 ENQUADRAMENTO DO 
OBJETO 

BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, com base 
nas especificações usuais praticadas no mercado. 

1.6 INDICAÇÃO DE 
MODELO E/OU MARCA 

OBRIGATÓRIOS 
NÃO    

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA 

PROPOSTA  
MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 

2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL 
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

2.3 MODO DE DISPUTA DA 
LICITAÇÃO 

ABERTO (Regra geral) 
➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances: 3% (três por cento), a incidir 

sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

A) ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL 
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2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER 
SOLICITADA EM CONJUNTO 

COM A PROPOSTA 

A) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado (modelo e 
marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, 
constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 02. Serão admitidos documentos de domínio público 
emitidos pelo fabricante, tais como catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para 
acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também deverá 
ser comprovado os termos da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico: TODOS OS ITENS; 

 
➢ Indicação da fase para a exigência: APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER NECESSIDADE 

APONTADA PELA ÁREA TÉCNICA) 

 
B) OUTRO(S) DOCUMENTO(S) – INDICAR: 
 

b.1) NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador  
o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que demonstre atingir 

índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados 
"Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador ofertado atinge 
os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante que o processador faz parte da 
última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos assegura que no período estimado pelo 
Ministério Público para utilização dos equipamentos (5 anos) teremos um equipamento capaz de 
durante esse tempo, suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas 
eventualmente desenvolvidas.  

 
b.2) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto 
básico do modelo ofertado. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter exclusividade na 

produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. Não 
serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda 
que a mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência desta declaração 
para garantir que o equipamento é produzido exclusivamente para uso coorporativo e não 
equipamentos produzidos para linha doméstica de livre comercialização no mercado.  

 
b.3) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE que comprove ser revendedora autorizada do FABRICANTE.  
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01    
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site 

público do mesmo FABRICANTE. Comprovar ser revendedora autorizada do FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da comprovação da relação entre 

a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de cumplicidade entre esses dois 
entes, de forma a cumprir, viabilizar e intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma 
dinâmica e celeri. Excluindo execução de procedimentos não padronizados e não atestados pelo 
FABRICANTE. 

 
b.4) NOME DO DOCUMENTO: Declaração que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do 

FABRICANTE. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
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o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à linha 
corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência o fato que a destinação da 
utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna a sua utilização diferenciada ao modo 
residencial. Necessitando que estes equipamentos possuam componentes eletrônicos qualificados, 
maior resistência, durabilidade, padronizados e que atenda a normas e exigências técnicas que este 
MP se submete.    

 
b.5) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por 
órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir 

certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou 
INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar a segurança elétrica dos equipamentos. 

 
b.6) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por 
órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir 

certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou 
INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 
b.7) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão 
credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir 

certificação CISPR 22 classes B comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo 
INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar a rádio perturbação e interferência eletromagnética. 

 
b.8) NOME DO DOCUMENTO: certificação ou relatório de que nenhum dos equipamentos fornecidos não 

contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da 
recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de 
avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada 
pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão 

credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi exigida como 

característica do produto, e não como requisito de habilitação) 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve seguir as 

diretivas de não conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), comprovado através de certificado RoHs ou 
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declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar índices aceitáveis de substâncias perigosas. Estando esta 
solicitação de acordo com o previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância 
com os Acórdãos 545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

NÃO 

2.7 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO -  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

➢ Atestado deverá conter os seguintes dados mínimos: 
 

• Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos. 

• Quantitativo mínimo aceitável: 
 

ITEM / LOTE 
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 

01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 
➢ Outros requisitos/regramentos para os atestados:  

São considerados atestados pertinentes e compatíveis, os atestados de fornecimento de bens, fornecidos 
pelas instituições demandantes, com a mesma natureza desta licitação: Computadores, notebooks e 
monitores. Sempre observando os quantitativos e percentuais exigidos neste edital. 
Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens permanentes, através de um 
processo licitatório, visando garantir a moralidade do processo é de fundamental importância que os 
participantes envolvidos demonstrem experiência e competência suficiente para atender com o objeto 
especificado e no prazo determinado. 

➢ Item 01 (07 unidades) – Atestados de fornecimento de computadores 
(conjunto completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se a solicitação a necessidade 
comprovar a qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, 
anteriormente já forneceu o quantitativo mínimo de (07 unidades), visando verificar se a mesma possui 
ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus quantitativos totais desta licitação, de 
forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução da entrega do 
objeto licitado. 

➢ Item 02 (14 unidades) - Atestados de fornecimento de monitores ou computadores ou Notebooks. 
Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica dos participantes da licitação a 
fim de se verificar se a empresa, anteriormente já forneceu o quantitativo mínimo de (14 unidades), 
visando verificar se a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus 
quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, por 
incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

➢ Item 03 (02 unidades) - Atestados de fornecimento de computadores (conjunto completo, monitor, 
teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica 
dos participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, anteriormente já forneceu o quantitativo 
mínimo de (02 unidades), visando verificar se a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o 
referido item, em seus quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem 
capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

 
➢ Somatório de atestados (Se houver exigência de quantitativo mínimo): 

 
1) SIM, para todos os itens. 
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o Especificar: Para os ITENS 01 e 03, será permitida a comprovação (atestados de fornecimento de 
bem) de forma concomitante de fornecimento de computadores e notebook, sendo permito o 
somatório dos quantitativos. 

2.8 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO                                                   
 
Prazo: 05 dias Úteis 

 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias Úteis 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por quaisquer dos 
seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), aposição de assinatura (para 
retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

• O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante 
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  
 

ITEM 01 E 03 
 
➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da autorização 

de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
➢ Prazo para entrega da matriz de replicação de imagem: 30 dias, contados da data da entrega da nota de empenho; 

 
Prazo para realização dos serviços de replicação: 
 

1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 

2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de amostra de 
mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da autorização 
de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 
ITEM 02 
 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da 
autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:   
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3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de 
entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato superveniente, aceito pela 
Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia – CAB CEP 
41.745-004, Salvador/BA 

 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 
➢ Entrega deve ser agendada: SIM 
➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  
➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 
➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  
➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  
➢ Condições especiais: não se aplica 

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM:   

BENS ENTREGUES MONTADOS 

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo a 
preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento;  
Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa;  

 

3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  
 
SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 
 
1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE;  
2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela CONTRATADA 
(desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao que 
será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 
CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos;  
4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo total dos 
equipamentos a serem entregues.  
Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de amostra de 
mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 
compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 
CONTRATANTE; 
6 - Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas 
imagens será de 0 % (zero por cento); 
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3.2 PRAZO DE 
VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) GARANTIA - Regras:  
 
➢ Executor da garantia: FABRICANTE  

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede credenciada, pela capacidade de 
fornecimento de peças de reposição compatíveis com os equipamentos licitados, durante todo o período de 
60 (sessenta) meses em razão da previsão do uso dos equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil 
pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição 
do parque computacional somente após o período de cinco anos.  

 
➢ Duração: 60 meses 

• Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) meses em razão da previsão do 
uso dos equipamentos por esse período, por se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em 
respeito planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do parque computacional 
somente após o período de cinco anos. 

 
➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA: 02 DIAS ÚTEIS 

         
➢ Necessidade de assistência técnica: SIM 

 
➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima): On site, isto é assistência prestada 

diretamente na sede do MPBA (exceção) 

• A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir 
do recebimento definitivo do objeto; 

• O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) 
em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da 
abertura do chamado; 

• O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes 
mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

• A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser informado o número), para 
suporte técnico e abertura de chamados.  

• A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na modalidade 8x5 (oito horas por 
dia e cinco dias na semana);  

 
➢ Demais regramentos: 

 
1 - A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os sistemas operacionais 
suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo 
modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.  
 
2 - A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se 
encontram os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 
3 - Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
4 - Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá ser 
fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas iguais 
ou superiores ao item avariado ou com defeito; 
 
5 - Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
6 - A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar instalado, 
sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
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3.2 PRAZO DE 
VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

7 - A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 
 
8 - O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que necessitarem de reparo/manutenção 
ou troca de peças será: 
➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia – 

CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 
➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 
➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 
➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

 
9 - Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações, devendo constar em contrato de 
garantia a referida norma. 
 
10 - Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados 
no período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e 
data de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 
11 - Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número de 
série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 
12 - Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, fonte de 
alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de comunicação  
 
13 - A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
14 - As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 

3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS PELO 

RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S): 
 
PRAZO: 15 DIAS CORRIDOS 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as especificações contidas 
no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de preços, bem com as quantidades 
determinadas na Autorização de Fornecimento de Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) apresentada por 
transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento provisório/definitivo; 
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3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo Ministério Público 
do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos relativos ao tema, respeitadas as 
exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade do 
fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de 
Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do Estado da Bahia, inclusive, as 
faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

3.4 POSSIBILIDADE OU 
NÃO DE 

SUBCONTRATAÇÃO 

ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  

• Serviço de garantia; 

• Replicação de Imagem; 
 

➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  
 

Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, representante credenciado 
para a revenda. Será permitida a subcontratação dos serviços de garantia (on site) e replicação de imagens, 
executados exclusivamente pelo fabricante ou rede credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 

3.5 CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: 

CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM PARCELA ÚNICA 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS:  A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 
número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que formaliza a execução da despesa. 

3.6 POSSIBILIDADE OU 
NÃO DE 

REAJUSTAMENTO, 
COM INDICAÇÃO DE 

ÍNDICE OFICIAL  

PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS  
 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): 

NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 
 

• 12 meses, contados a partir da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA:  

NÃO 

 
3.8 OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do MPBA, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta 
de pessoal, materiais e/ou peças;   
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3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) 
bem(ns);   
 
3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se 
apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos 
assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste 
instrumento;    
 
3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
  
3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, 
sejam necessários à execução da contratação;   
 
3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos 
encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    
 

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, 
por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;  

 
3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e 
serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou 
de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das 
eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do MPBA;    
 
3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou determinações de 
desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido 
executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante 
no processo licitatório que o originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    
 
3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;    
 
3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;    
 
3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  
 
3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada 
a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do 
órgão ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e 
externo;  
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3.9 OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 

OBRIGAÇÕES GERAIS   
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as informações necessárias 
para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto contratado;   
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos neste documento;   
 
3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às instalações físicas do MPBA, 
nos locais e na forma que se façam necessários para a execução contratual;   
 
3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da contratação, notificando a empresa 
contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;    
 
3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do 
objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas em edital e seus anexos. 

3.10 INDICAÇÃO 
SOBRE A NECESSIDADE 

DE GARANTIA 
CONTRATUAL, COM 

PERCENTUAL 

SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
Regras: 

 
➢ Percentual exigido: 5% (cinco por cento) 
 
➢ Prazo para apresentação: 05 dias após assinatura do contrato. 
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APENSO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 
AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MINIMAS SUGERIDAS) 

CÓDIG
O 

CATMA
T 

UNIDADE 
DE 

FORNECI
MENTO 

QUANTI
DADE  

UNIDADE 
SOLICITANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
POR ITEM 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

(Ampla Concorrência) Mini-Desktop, 
com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 
threads, com suporte a 32bits e 
64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;   

471901 UN 14 CAAU 
R$ 

7.107,94 
R$ 99.511,16 

(Ampla 
Concorrência) 

2 

(Exclusivo ME/EPP) Monitor LED de 
no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução 
mínima de 1920 x 1080; Número de 
cores mínimo de 16,7 milhões e 60 
meses de garantia on site de 
fábrica.;    

460039 
 

UN  
  

28 CAAU  R$ 916,79 R$ 25.670,12  
(Exclusivo 
ME/EPP) 

 

3 

(Exclusivo ME/EPP) Mini-Desktop, 
com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 
threads, com suporte a 32bits e 
64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;    

471901 
 

UN  
4 CAAU 

R$ 
7.107,94 

 
 

R$ 28.431,76 
 

(Exclusivo 
ME/EPP) 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 

 
Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”.  
Informamos que prevalecerá o constante em nossa Especificação Técnica Detalhada. 
O item 2 é 100% aderentes ao CATMAT 

 
 

2. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS 
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2.1 JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS:  
 
Justificamos os quantitativos desta solicitação de abertura de processo de licitatório, levando em consideração o plano estratégico de 
ampliação do parque tecnológico do MP e os quantitativos especificados e já aprovados, que constam nas Emendas Parlamentares dos 
Escritórios Regionais de Euclides da Cunha e Itapetinga. Sendo eles:  
 
Euclides da Cunha:  Convênio: 840966/2016 

• 13 (treze) Desktop´s  

• 20 (vinte) Monitores  
Itapetinga:  Convênio: 840955/2016 

• 5 (cinco) Desktop´s  

• 8 (oito) Monitores  
 

3. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

ITEM INDICAÇÃO RESUMIDA DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 

PREVISÃO -   
ANO 

CORRENTE 
2021 

PREVISÃO - ANOS 
SUBSEQUENTES 

ANO 2022 ANO 2023 

1 MINI DESKTOP (AMPLA CONCORRÊNCIA) 
 

14 14 0 0 

2 
 

MONITOR  
(AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
28 28 0  0  

3 MINI DESKTOP (EXCLUSIVO ME/EPP)  
 

4 
4 0 0 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 
ITEM 01 E 03 

MINI DESKTOP COM MONITOR 
 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
 

ITEM/LOTE    

   

1.PROCESSADOR  

ITEM 01 e ITEM 
03  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

ITEM 01 e ITEM 
03 

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência 
a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

ITEM 01 e ITEM 
03  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento 
mínimo de 2666 MhZ que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes;  

 ITEM 01 e ITEM 
03  

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou 
superior, e no mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou 
adaptadores de qualquer tipo;   

 ITEM 01 e ITEM 
03 
 

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos 
de inicialização (Boot) 

 ITEM 01 e ITEM 
03  

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de 
entrada e saída, não será aceito uso de adaptadores;  

 ITEM 01 e ITEM 
03  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo 
possível selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu 
de inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

 ITEM 01 e ITEM 
03 

2.5 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via 
firmware ou solução em slot; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory)    

 ITEM 01 e ITEM 
03  

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia 
dual channel com dois pentes de 8GB;  

 ITEM 01 e ITEM 
03  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do 
equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, 
confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, de forma que o 
ajuste de altura não seja impedido.  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio   
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ITEM 01 e ITEM 
03  

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser 
automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e 
diferentes;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível 
a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer 
adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões   

ITEM 01 e ITEM 
03  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e 
outra HDMI e/ou Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de 
adaptador, desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento ofertado;  

7.Placa de Rede   

ITEM 01 e ITEM 
03  

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

ITEM 01 e ITEM 
03   

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito 
adaptadores externos por USB; 

ITEM 01 e ITEM 
03  

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board   

ITEM 01 e ITEM 
03  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à 
resolução 1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor   

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 
milhões;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência 
Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.4 01 (um) conector HDMI;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi 
do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, 
(RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do 
Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um 
encaixe/slot específico na parte traseira do monitor  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática; 

10. Apontador (mouse)  

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.1. Com fio;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.2 Tecnologia ótica,  
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ITEM 01 e ITEM 
03  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-
pad adequado para uso de mouse ótico.  

11.Teclado   

ITEM 01 e ITEM 
03  

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

ITEM 01 e ITEM 
03  

11.2 com fio, na cor preta,  

ITEM 01 e ITEM 
03  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do 
conjunto do equipamento proposto.   

12.Software Incluso   

ITEM 01 e ITEM 
03 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso 
habilitada no BIOS para ativação automática; 

ITEM 01 e ITEM 
03  

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional 
suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento   

ITEM 01 e ITEM 
03 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

ITEM 01 e ITEM 
03  

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

ITEM 01 e ITEM 
03 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 
Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá 
ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

 
 
 
II. CERTIFICAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS: 
(ITEM 01 E 03) 
 
1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa, ou mídia (CD/DVD), ou, ainda, indicação do sítio do 
fabricante para download. 
 
 
III -SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 
 
1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do CONTRATANTE;  
2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela CONTRATADA (desde que 
certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao que será fornecido, 
para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de 
replicação de imagem nos demais equipamentos;  
4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo total dos equipamentos a 
serem entregues.  
Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de amostra de mesmo 
modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
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5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período compreendido entre a 
entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo CONTRATANTE; 
6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz citado no item 
correrão por conta da CONTRATADA; 
7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos microcomputadores em razão 
do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 
 

ITEM 02 - MONITOR 
 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
  

Item 02  MONITOR  

   1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

   2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

   3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

   4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

   5 - 01 (um) conector HDMI; 

   6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

   
7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não 
sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

   8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

   9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

   10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

   
11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), 
Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, 
Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

   12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 

 

12 - equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, 
para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição 
credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação 
Epeat. 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 
 

MINUTA PARA OS ITENS 01 E 03 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2021 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) mini desktops com monitor, com serviços de garantia e 
assistência técnica on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de 
empenho, cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de 
confirmação de recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por 
igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
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2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por 
meio dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-
feira entre as 09:00h e as 14:00h; 
 
2.2.2 A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 

2.3 Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE; 
 

2.3.1 O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 
CONTRATADA (desde que certificado pelo fabricante do equipamento); 
 
2.3.2 Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao 
que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 
CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos; 
 
2.3.3 Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, conforme quantitativo 
total dos equipamentos a serem entregues.  
 
2.3.4 Os prazos para realização dos serviços de replicação deverão observar o seguinte: 
 

2.3.4.1 30 (trinta) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 
 
2.3.4.2 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 
de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

 
2.3.5 Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 
compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 
CONTRATANTE; 
 
2.3.6 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.3.7 O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas 
imagens será de 0 % (zero por cento); 

 
2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final 
originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito pela 
Instituição; 
 
2.5 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.5.1 Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo 
a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento; 
 

2.5.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
 

2.6 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
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2.7 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.7.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.7.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.8 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.8.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.11 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 

100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
Falta inserir as informações decorrentes dos recursos federais. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
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ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Mini desktop xxx xxx xxx 

 

 

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 

(xxxxxxx) minidesktops; 

 

4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 

instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 

treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 

e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
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6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
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9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
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solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
9.2.8 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia e de replicação de imagens ao fabricante ou a 
rede credenciada pelo mesmo, exclusivamente; 

 
10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   

 
10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
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auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
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12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  

 
13.2.1 advertência;  
  
13.2.2 Multa;  
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13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, garantia de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 
16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
 
16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
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16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 
 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 

 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 

ITENS 1 e 3: MINI DESKTOP COM MONITOR 
  

ITEM/LOTE    

   

1.PROCESSADOR 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

ITEM 01 e 
ITEM 03 

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com 
barramento mínimo de 2666 MhZ que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta 
e quatro) Gigabytes;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) 
versão 3.1 ou superior, e no mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão 
aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

 ITEM 01 e 
ITEM 03 
 

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da 
ordem d discos de inicialização (Boot) 

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface 
única de entrada e saída, não será aceito uso de adaptadores;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), 
sendo possível selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá 
permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco 
interno, no mínimo;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03 

2.5 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução 
via firmware ou solução em slot; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory) 

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia 
dual channel com dois pentes de 8GB;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou 
horizontal;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação 
do equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do 
monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, 
de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  
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5.Áudio 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve 
ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes 
simultâneas e diferentes;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo 
possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão 
aceitas quais quer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 
1 VGA e outra HDMI e/ou Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito 
fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento 
ofertado;  

7.Placa de Rede 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

ITEM 01 e 
ITEM 03   

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito 
adaptadores externos por USB; 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com 
suporte à resolução 1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores 
simultaneamente;  

9.Monitor   

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo 
de 16,7 milhões;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, 
frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.4 01 (um) conector HDMI;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas 
no chassi do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, 
Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através 
de um encaixe/slot específico na parte traseira do monitor  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática; 

10. Apontador (mouse)  
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ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.1. Com fio;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.2 Tecnologia ótica,  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de 
páginas;   

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com 
mouse-pad adequado para uso de mouse ótico.  

11.Teclado 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

ITEM 01 e 
ITEM 03  

11.2 com fio, na cor preta,  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante 
do conjunto do equipamento proposto.   

12.Software Incluso 

ITEM 01 e 
ITEM 03 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de 
uso habilitada no BIOS para ativação automática; 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema 
operacional suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para 
download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento 

ITEM 01 e 
ITEM 03 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v 
e 220v) 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e 
éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e 
aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada 
pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da 
certificação Epeat. 

 
 
  

Anexo Minuta de edital (0216978)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 639

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 66 de 78 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MINUTA PARA O ITEM 02 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2021 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) monitores, com serviços de garantia e assistência técnica 
on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de empenho, 
cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de confirmação de 
recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual 
período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
 

2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por meio 
dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-feira entre 
as 09:00h e as 14:00h; 
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2.2.2 A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar a entrega dos bens, contados da data da entrega 
da Nota de empenho acompanhada do instrumento de contrato; 
2.2.3 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito 
pela Instituição; 
 

2.4 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.4.1 Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo 
a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento; 
 

2.4.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
 

2.5 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
 
2.6 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.6.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.6.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.7 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.7.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.8 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.8.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.9 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
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verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 
40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 
100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
Falta inserir as informações decorrentes dos recursos federais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Mini desktop xxx xxx xxx 

Monitor xxx xxx xxx 

 

 

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 

(xxxxxxx) minidesktops e/ou xxxx (xxxxxxx) monitores; 

 

4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 

instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 

treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 

e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
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6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
 

6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 
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7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
 

9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 

Anexo Minuta de edital (0216978)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 644

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 71 de 78 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
9.2.8 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia ao fabricante ou a rede credenciada pelo mesmo, 
exclusivamente; 
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10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   

 
10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
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11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
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12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  
 

13.2.1 advertência;  
  
13.2.2 Multa;  
  
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 

Anexo Minuta de edital (0216978)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 648

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 75 de 78 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, garantia de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
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16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
 
16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
 

16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
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19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 
 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 
 

 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 
 
ITEM 2: MONITOR: 
 

Item 02  MONITOR  

   1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

   2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

   3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

   4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

   5 - 01 (um) conector HDMI; 

   6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

   
7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no 
chassi do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

   8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

   9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

   10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

   

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, 
Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

   12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 

 

12 - equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e 
éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e 
aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada 
pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da 
certificação Epeat. 
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DESPACHO

Prezados, encaminho para análise e manifestação minuta de Edital (SEI 0216978) elaborada por essa
Coordenação de Licitações, cuja verba é oriunda dos Convênios: 840966/2016, 840955/2016.

 

Neste sentido, alertamos que conforme manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação
(documentos: 0190562, 0202258 e 0208737), a documentação COMPLEMENTAR DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL e as INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTOR serão anexados
posteriormente, já que estão aguardando retorno do Ministério da Justiça.

 

Integram a referida minuta de edital os seguintes documentos:

Termo de Referência SEI nº 0210962 (elaborado pela DTI);

Minutas de Contrato SEI nº 0216012 e 0216014 (elaboradas pela CEACC).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Monica Fabiane da Silva Sobrinho
em 19/10/2021, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0216898 e o código CRC AC638AA6.

19.09.00841.0011029/2021-30 0216898v5
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PARECER

Procedimento nº.: 19.09.00841.0011029/2021-30

Interessado(a): DTI

Espécie: Pregão Eletrônico 

 

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MINI
DESKTOPS E MONITORES. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO
FEDERAL. ART. 1º, § 5º, LEI ESTADUAL Nº. 9.433/2005.
LEGISLAÇÃO FEDERAL. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº.
8.666/93. DECRETO FEDERAL Nº. 10.024/2019. PELA
APROVAÇÃO. 

 

 

PARECER Nº. 559/2021 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de procedimento licitatório, modalidade pregão, forma eletrônica, tipo menor
preço, com o objetivo de contratar a aquisição de mini desktops e monitores, conforme especificações
do Termo de Referência, no valor total estimado de R$ 153.613,04 (cento e cinquenta e três mil,
seiscentos e treze reais e quatro centavos) . 

 

Instrui o expediente, em síntese, a solicitação para contratação, o formulário de
autorização, demonstrativo de execução da despesa, Termo de Referência, pesquisa de mercado,
despachos da Coordenação de Licitações (CL) e da Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de
Contratos e Convênios (CEACC), minuta do instrumento contratual, ato de designação dos Pregoeiros,
minuta do edital de licitação e seus anexos, manifestação do Comitê de Repactuação Orçamentária e
aprovação pela Procuradoria Geral de Justiça, dentre outros documentos. 

 

II – DOS REQUISITOS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

A Constituição Federal determina que, em regra, as contratações firmadas pela
Administração Pública serão objeto de prévia licitação, como forma de garantir a efetivação dos princípios
da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, competição, vantajosidade, dentre
outros. Nesse sentido é o que dispõe o art. 37, inciso XXI: 

 

Art. 37. 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Os requisitos para a realização de um procedimento licitatório estão previstos no art.
38 da Lei nº. 8.666/93. Verifica-se, dos autos, a existência de procedimento administrativo devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização do Superintendente de Gestão Administrativa,
a descrição do objeto, pesquisa de mercado, Termo de Referência, minuta do instrumento convocatório e
do instrumento contratual. 
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III – DAS JUSTIFICATIVAS 

 

III.I Da justificativa da contratação: 

 

A Administração deve justificar as razões pelas quais a contratação se faz necessária
para a execução das atividades administrativas, demonstrando a relação entre a necessidade administrativa
e o objeto a ser contratado. Esse dever se fundamenta no princípio da motivação, bem como na previsão
do art. 113, inciso I, da Lei Estadual nº. 9.433/2005.  

 

In casu, é possível observar no Termo de Referência a justificativa elaborada pelo setor
técnico da Instituição. Cumpre asseverar que, embora incumba à Assessoria Técnico-Jurídica exigir a
justificativa para a contratação, a motivação, em si, constitui manifestação do setor técnico da Instituição. 

 

IV - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

Nos termos do art. 11 da Lei Estadual nº. 9.433/2005, nenhuma obra ou serviço será
licitado ou contratado, sob pena de nulidade dos atos e responsabilidade de quem lhe deu causa, sem
que se atenda, dentre outros requisitos, à comprovação da disponibilidade de recursos orçamentários e
estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 

 

Nesse sentido, consta dos autos que as despesas correrão por conta
dos projeto/atividade 5108, natureza da despesa 4.4.50.92, cujo saldo total de dotação orçamentária é
de R$ 1.956.740,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta reais).

 

Consta, de igual modo, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como
declaração do ordenador de despesas quanto à adequação orçamentária e financeira. 

 

V – DA MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

Pode-se verificar no instrumento convocatório: as regras básicas do certame, a
especificação do objeto, os critérios de julgamento das propostas, as condições de pagamento, as sanções
e etc, de acordo com os art. 38 da Lei nº. 8.666/93, a Lei nº. 10.520/2002 e o Decreto Federal nº.
10.024/2019. 

 

VI – DA MINUTA CONTRATUAL 

 

A seu turno, a minuta contratual obedece ao quanto disposto no art. 55 da Lei nº.
8.666/93, contendo, em síntese, cláusulas referentes ao objeto, regime de execução, preço, dotação
orçamentária, condições de pagamento, revisão de preços, vigência, obrigações, fiscalização, penalidades,
vinculação ao instrumento convocatório, publicidade, rescisão, foro e disposições gerais. 

 

VII – DA CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pela aprovação da minuta
do edital em epígrafe, conforme exigência do art. 38, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93,
resguardada a conveniência e oportunidade da Administração. 

 

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para
deliberação. 

 

Salvador, 19 de Outubro de 2021. 

 

Bel. Gláucio Matos Santos de Cerqueira 

Assessor em exercício/SGA 

Matrícula nº. 352.748 
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Bel. Eduardo Loula Novais de Paula 

Analista Técnico-Jurídico/SGA 

Matrícula nº. 353.707 

Documento assinado eletronicamente por Glaucio Matos Santos Cerqueira
em 19/10/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Loula Novais De Paula
em 20/10/2021, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0217227 e o código CRC 7DC128FF.

19.09.00841.0011029/2021-30 0217227v3
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DESPACHO

 

Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos expostos no
Parecer nº 559/2021 e aprovo a minuta do edital, relativo ao Pregão Eletrônico nº 28/2021, para aquisição
de mini desktops e monitores, conforme especificações do Termo de Referência, no valor total estimado
de R$ 153.613,04 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos) . 

 

Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Licitações para ciência e
adoção das providências julgadas necessárias. 

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira
Soares em 20/10/2021, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0217559 e o código CRC 8DCD0BA6.

19.09.00841.0011029/2021-30 0217559v2
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DESPACHO

Elaboradas e aprovadas as minutas de contrato e de edital, faz-se necessária a complementação/adequação
da instrução processual, nos seguintes termos, para que possa haver a publicação da licitação:

 

 COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

 

1. Juntada dos seguintes documentos atualizados relativos aos Convênios:

 

a) Termos de Convênio, acompanhados das respectivas publicações em Diário Oficial;

b) Planos de Trabalho;

c) Cronogramas de Desembolso;

 

Observação: na hipótese de haver alteração nos documentos acima indicados (em relação àqueles
inicialmente celebrados), orienta-se a juntada ao processo tanto dos documentos originalmente
pactuados quanto das versões atualizadas.

 

Neste caso, ademais, solicita-se juntar ao processo o documento de autorização/aprovação das
alterações pelo Órgão concedente.

 

2. Conforme sinalizado em prestação de contas recente feita pelo Órgão Concedente (relativa a outro
convênio junto ao MPBA), deve haver a juntada de “declaração expressa firmada por
representante legal do MPBA (ou comprovante de registro na Plataforma +BRASIL que a
substitua), atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis para realização da licitação
(inciso II, alínea “d”, do art. 6º, e inciso VIII do art. 7º, da PI424/2016; e Item 2, alínea "d", da
Diretriz nº 01/2018 da Comissão Gestora da Plataforma+BRASIL)”.

 

3. Em se tratando de licitação que envolve verba oriunda de convênio com a União, sugere-se
verificar a necessidade de juntar aos autos estudo técnico-preliminar, nos termos do art. 14 do
Decreto Federal nº 10.024/2019.

 

Além disso, e em atenção à parte inicial do despacho nº 0167766, solicita-se informar se foi feita a
análise ali sinalizada, sobre as outras eventuais normas federais específicas a serem observadas, em
especial no que se refere a normas voltadas às contratações de TCI.

  

 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTOR (DOCUMENTO Nº 0207792): 

 

Conforme outrora sinalizado no despacho SEI nº 0206875, faz-se necessário adequar o documento nos
seguintes termos:

 

1. PARTE I – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Considerando a informação contida em termo de
referência de que a presente contratação envolve verbas relativas a 2 (dois) convênios com órgão
federais, faz-se necessário incluir na tabela todas as dotações orçamentárias aplicáveis.

 

Ademais, solicita-se confirmar se haverá a manutenção da utilização de recursos do MPBA previstos
na fonte 100, já que houve a exclusão de bens que, aparentemente, lhe seriam correspondentes.

 

2. PARTE II – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - tabela do item 1.2: Em atenção ao quanto
sinalizado no item 1 deste tópico (relativo à dotação orçamentária), observa-se que a tabela deverá
complementada, para que conste a discriminação dos impactos em cada dotação orçamentária.
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Deste modo, deverá ser incluída uma linha para cada uma das dotações a serem incluídas na PARTE
I, preferencialmente com segregação por convênio (origem do recurso). Neste sentido, segue
proposta de adaptação da tabela existente no formulário-padrão:

 

DOTAÇÃO
SALDO DE
DOTAÇÃO

(R$)

VALOR DESTINADO
À CONTRATAÇÃO

(R$)

IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO

(percentual da despesa
sobre o saldo

orçamentário)

ORIGEM
DO

RECURSO

     

     

     

 

Ante o exposto, devolve-se o expediente à Diretoria de Tecnologia da Informação, para adoção das
providências cabíveis.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
21/10/2021, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0218731 e o código CRC 587D4566.

19.09.00841.0011029/2021-30 0218731v2
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MANIFESTAÇÃO

À DCCL - Licitações,

Conforme solicitado no documento 0218731, anexo os documentos referentes aos
convênios 840955/2016 (aparelhamento PJR Itapetinga) e 840966/2016 (aparelhamento PJR Euclides da
Cunha). O termo aditivo e plano de trabalho atualizados foram autorizados pelo MJ em 27/10/2021 e em
contato com a CGE, fomos informados que podemos avançar na presente licitação.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Yuri Gonzalez Araujo em
04/11/2021, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0227474 e o código CRC EF2BC389.

19.09.00841.0011029/2021-30 0227474v2
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PLATAFORMA +BRASIL

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Nº / ANO DA PROPOSTA:
018295/2016

OBJETO:
A presente proposta para celebração de convênio tem por finalidade a Modernização da Promotoria Regional de Itapetinga
através da aquisição equipamentos e infraestrutura de TI e veículo objetivando contribuir para democratização do acesso a
justiça.
JUSTIFICATIVA:
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuas indisponíveis (Constituição Federal – art. 127).
Na Bahia, o Ministério Público Estadual é representado pelos Procuradores e Promotores de Justiça, que trabalham para
garantir os direitos dos cidadãos. Sua atuação no interior do Estado se dá por meio de rede formada por 29 Promotorias de
Justiça Regionais que coordenam e prestam auxílio material e técnico às atividades das Promotorias de Justiça que integram as
respectivas regiões e atuam nos mais de 400 municípios do estado da Bahia, com uma população estimada em 2015 de
15.203.934 habitantes (Fonte: IBGE, 2015).
O município de Itapetinga está localizado no semiárido baiano, com população estimada de 76.184 habitantes (IBGE 2015).
Desse total, 97% reside na área urbana. Sua taxa de crescimento é de 1,66% ao ano. Apresenta, ainda, uma taxa de 13,3% de
analfabetos com 15 anos ou mais; renda per capita de R$ 491,00 e 34% das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Sua localização estratégica no território do Médio Sudoeste Baiano faz com que o mesmo seja sede regional do Ministério
Público Estadual, abarcando os municípios de Itapetinga, Ibicuí, Iguaí, Itarantim, Itororó, Macarani e Nova Canãa.
Nó logístico da região, Itapetinga apresenta significativo crescimento da demanda por serviços de atenção às populações
urbanas e rurais, sobretudo no que diz respeito à garantia de direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que
sempre estiveram à margem de qualquer processo de desenvolvimento. No ano de 2014, a Promotoria Regional de Itapetinga
realizou 1.773 procedimentos, deste total 1.653 obtiveram manifestação judicial. Além da atuação primária às populações
carentes, nos municípios da Regional estão implementados os seguintes projetos estratégicos: Resíduos: do lixão à gestão
sustentável; Infância em 1º lugar; Fortalecimento dos Conselhos; Água é vida: um direito para todos e Floresta Legal.
Para o atendimento à crescente demanda de atividades e ações das unidades que compõem a Promotoria de Justiça Regional faz
-se necessário o seu aparelhamento físico/estrutural/tecnológico, proporcionando espaço, ambiente de trabalho e de
deslocamento adequados para os membros, servidores e colaboradores.
Dentre as justificativas para implementação desta proposta podemos destacar: (1) as dificuldades da estrutura ministerial de
deslocamento vis-à-vis a necessidade de atuações constantes em diversas áreas do estado; (2) a necessidade de modernização
dos computadores e scanners visando atender o advento do Processo Judicial Eletrônico; (3) a necessidade de acesso de
Membros e Servidores à Internet, Intranet e sistemas corporativos; (4) o alinhamento com iniciativas estratégicas institucionais;
(5) os poucos recursos orçamentários disponíveis; (6) possibilitar o acesso à internet, por meio de rede específica destinada aos
visitantes das unidades do MP/BA (sociedade), de forma segura e controlada; (7) a substituição de equipamentos com tempo de
utilização superior a 05(cinco) anos.
Tudo isto repercute nas condições de atuação do MPBA na Bahia, que dificultam a efetivação adequada de suas ações.
Esta proposta tem como objetivo o reforço no aparelhamento do MPBA equipamentos e infraestrutura de TI, veículos, com
vistas à melhoria no ambiente de trabalho dos profissionais que estão inseridos na Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
e maior eficiência na prestação dos serviços à sociedade.

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
30000

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
886.437.271-72 BRUNO ANDRADE COSTA

Secretaria Nacional de Justiça - SENAJUS  - Esplanada dos Ministérios, Bloco T
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

70064-900

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

04.142.491/0001-66

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

SALVADOR BA
3849

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

AVENIDA 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO, 750
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

41745004
CIDADE: UF:

7131030453
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
001 - BANCO DO BRASIL SA 3832-6

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
178.493.575-15 NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI

RUA WALDEMAR FALCAO, 1495, AP 501 - PITUBA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

41820530

E.A.:
Administração
Pública Estadual ou
do Distrito Federal

6937X
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 258.918,64

R$ 17.006,64

R$ 0,00

2021VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2016 R$ 241.912,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 17.006,64

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

31/12/2016

31/12/2021

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço: Rua Pompílio Espinheira, Nº 322 Centro Itapetinga

31/12/2016 31/12/2021

(1.0)Modernização da Regional de Itapetinga

R$ 258.918,64

3629 - ITAPETINGABA CEP:

UN 1.0

Valor Global:

45700-000

R$ 258.918,64

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   (1.1)Contratação de infraestrutura wireless para atender à promotorias da Regional de Itapetinga

R$ 41.142,58 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

2

                                   (1.2) Ampliação/renovação do parque computacional de Itapetinga

R$ 151.829,22 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

3

                                   (1.3) Promotoria Segura

R$ 18.199,97 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

4

                                   (1.4) Aquisição de veículo

R$ 47.746,87 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2016Dezembro

R$ 120.956,00

META Nº: VALOR DA META:

                           (1.0)Modernização da Regional de Itapetinga

R$ 120.956,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2017Abril

R$ 120.956,00

META Nº: VALOR DA META:

                           (1.0)Modernização da Regional de Itapetinga

R$ 120.956,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2016Dezembro

R$ 17.006,64

META Nº: VALOR DA META:

                           (1.0)Modernização da Regional de Itapetinga

R$ 17.006,641

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 686,95 R$ 686,95

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro – Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.6) - Saldo Monitores

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 2.049,00 R$ 2.049,00

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro – Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.5) - Aquisição de Impressora multifuncional

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:8,00 R$ 916,79 R$ 7.334,32

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro – Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.4) Aquisição de Monitores

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 7.107,94 R$ 35.539,70

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro – Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.7) Aquisição de Computadores

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:17,00 R$ 5.566,30 R$ 94.627,10

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro - Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.1) Aquisição de computadores conforme termo de referencia ajustado

Recursos do Convênio 449052

Conforme Termo de Referência atualizadoOBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 47.746,87 R$ 47.746,87

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro - Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.4.1) Aquisição de Veículo de passeio (Conforme Termo de referência)

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:12,00 R$ 1.790,69 R$ 21.488,28

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro - Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.2) Aquisição de impressoras

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:8,00 R$ 4.464,23 R$ 35.713,84

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro - Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.2.3) Aquisição de scanners

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:2,00 R$ 6.866,29 R$ 13.732,58

Rua Pompílio Espinheira, nº 322 - Centro - Itapetinga

3629 - ITAPETINGA

UN

BA45700-000

(1.1.1) Aquisição de access point (Ponto de Acesso)

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 258.918,64 R$ 258.918,64 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 258.918,64TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Nome do Arquivo:
Atestado de Capacidade Técnica_MPBA_Itapetinga.pdf
Atestado de Capacidade Técnica 2.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de contrapartida Itapetinga.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
Termo de Convênio 130-2016.pdf
Convênios publicação 1.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial
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Ofício nº 0347/2021 – GPGJ 
(Favor fazer referência a este número) 
 

Salvador, 28 de setembro de 2021. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
EWANDJOECY FRANCISCO DE ARAÚJO 
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios da SENAJUS,  
Brasília/DF 
 

Assunto: Pedido de Termo Aditivo de alteração de vigência e Ajuste de Plano 
de Trabalho do Convênio N° 840955/2016. 
 
 
 

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio desta, solicitar a 

esse augusto Ministério, o pedido de Termo Aditivo de alteração de vigência, 

bem como o Ajuste do Plano de Trabalho do Convênio 84055/2016, em decor-

rência da evolução tecnológica dos equipamentos de informática, constantes no 

Plano de aplicação detalhado, bem como da modernização tecnológica, que 

aconteceu no Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) nos últimos anos, a 

saber:  

a) O MPBA realizou, em 2020, aquisição de switches, para padronizar 

e atualizar esses ativos, com uma solução padronizada, unificada e centralizada 

de gerenciamento de rede, sendo que, no presente ano, a Promotoria de Justiça 

Regional (PJR) de Itapetinga será contemplada com novos equipamentos deste 

tipo;  

b) Em 2018 e 2021, o MPBA realizou a expansão do seu equipamento 

de armazenamento central de dados (storage), além de adquirir novos modelos 

de câmeras CFTV, que armazenam as filmagens dentro da própria câmera. Com 
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isso, tivemos a ampliação do espaço de armazenamento das filmagens, 

contemplando de forma centralizada, todas as unidades do MPBA que possuem 

CFTV (inclusive a PJR de Itapetinga);  

c) No início de 2020, o MPBA contratou serviços de circuito de dados 

(links de comunicação), o qual contemplou também o fornecimento de firewalls 

para as unidades próprias do interior, sendo a PJR de Itapetinga contemplada 

com a entrega de equipamento deste tipo;  

Dessa forma, o valor previsto para aquisição dos itens mencionados 

acima, no total de R$ 45.609,97, ainda não foi utilizado. Entretanto, 

considerando a ampliação da quantidade de servidores e promotores na referida 

Regional, foi identificada a necessidade de ampliação do parque computacional 

com computadores, monitores e impressoras multifuncionais adicionais. 

Conforme orçamentos anexos à Plataforma + Brasil, o valor da aquisição desses 

equipamentos totaliza em R$ 44.923,02. Nesse caso, havendo deferimento do 

pedido de Ajuste no Plano de Trabalho, sobrará, ainda, um saldo remanescente 

no valor de R$ 686,95. 

Outrossim, conforme consultas anteriores, durante reunião realizada 

com esse ilustre Ministério, entendemos que a aquisição desses novos itens 

estaria alinhada com o objeto do convênio e, então, apresentamos abaixo uma 

proposta de ajuste no Plano de Trabalho: 

 Conforme Plano de Trabalho Após Ajuste no Plano de 
Trabalho 

 Item de 
despesa/ 
Código de 
despesas 

Q
t 

Un Valor 
(R$) 

Total 
(R$) 

Nov
o 
item 

Q
t 

Valor 
(R$) 

Total 
(R$) 

  
Computado
res 

1
7 

U
N 

 5.566,30  
94.627,1
0 

Itens adquiridos / não haverá 
modificação 
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44905235 
  

Impressora
s 
44905235 

1
2 

U
N 

 1.790,69  
21.488,2
8 

Itens adquiridos / não haverá 
modificação 
 

  Scanners 
44905235 

8 U
N 

 4.464,23  
35.713,8
4 

Itens adquiridos / não haverá 
modificação 
 

 Veículo   
44905252 

1 U
N 

 
47.746,8
7 

 
47.746,8
7 

Item adquiridos / não haverá 
modificação 
 

  Access 
point 
44905235 

2 U
N 

 6.866,29  
13.732,5
8 

Itens adquiridos / não haverá 
modificação 
 

 Swicthes 
44905235 

2 U
N 

 4.392,00  8.784,00 Exclusão dos itens Aquisição 
de swicthes 
 
Inclusão de computadores - 
(44905235)   
 
Valor Unitário: R$ 7.107,94 
 
Quantidade:5 
 
Valor Total: R$ 35.539,70 

 Servidor 
para 
armazenam
ento 
44905235 

1 U
N 

 
18.199,9
7 

 
18.199,9
7 

Exclusão do item servidor 
para armazenamento 
 
Inclusão de monitores  
(44905235)   
 
Valor Unitário: R$ 916,79 
 
Quantidade: 8 
 
Valor Total: R$ 7.334,32 
 
 
 

 Firewall 
44905235 

1 U
N 

 
18.626,0

 
18.626,0

Exclusão do item firewall 
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0 0 Inclusão de impressora 
multifuncional 
(44905235)   
 
Valor Unitário: R$ 2.049,00 
 
Quantidade:1 
 
Valor Total: R$ 2.049,00 
 
 

 Saldo 
Monitores 

Não 
se 
aplica 

Não 
se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 
R$ 686,95 

Total  R$258.918,64 
 
 

Assim sendo, pelas razões expostas, solicito o deferimento do pedido 

de Termo Aditivo de alteração de vigência, para data fim 31/12/2021, bem como 

do ajuste no Plano de Trabalho ora apresentado. 

Sendo o que nos pareceu nessa data a ser apresentado, firmamos o 

presente, mantendo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se 

mostrarem necessários ou mesmo convenientes. 

 

Atenciosamente, 

  

 
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 

Procuradora-Geral de Justiça 
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Número Situação Objeto

000001/2017 Recusada Solicitamos a prorrogação de ofício do convenio em questão.

000005/2021 Aceita O objeto da alteração decorre da necessidade de alteração da vigência do
convênio até 31/12/2021, bem como da necessidade de substituição dos
bens (1.3.1) 01 servidor para armazenamento, (1.2.4) 02 swicths e (1.2.3)
01 firewall por 05 computadores de alta performance (com monitores), 08
monitores extras e 01 impressora multifuncional.
 
Desta forma, pleiteamos o deferimento do pedido do termo aditivo de
alteração da vigência, bem como do ajuste do plano de trabalho,
remanejando os recursos não utilizados dos bens de TI ainda não
adquiridos (R$ 45.609,97) para aquisição dos 05 desktops de alta
performance (com monitores), 08 monitores extras e 01 impressora
multifuncional. O custo para estas aquisições é de R$ 44.923,02.

000004/2019 Aceita Solicitamos a prorrogação por mais 180 dias

000002/2018 Aceita Solicitamos a prorrogação por mais 180 dias

000003/2018 Aceita Solicitamos a prorrogação por mais 180 dias

A
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 

 

 

1. DADOS DO CONVÊNIO 

 

a) Número:  840955/2016 

b) Objeto: Modernização da Promotoria Regional de Itapetinga através da aquisição de equipamentos e 

infraestrutura de TI e veículo objetivando contribuir para democratização do acesso à justiça. 

c) Convenente: Ministério Público do Estado da Bahia 

d) Responsável Técnico (nome completo, e-mail e telefone atualizados): André Luís Sant’Ana Ribeiro, 

andre.ribeiro@mpba.mp.br, 71 3103-0205/06 – 98786-5535 

e) Valor total: R$ 258.918,64. 

 

 

2. EXECUÇÃO FÍSICA 

 

2.1 Cronograma físico 

 

Meta 01: Modernização da Regional de Itapetinga 

ESPECIFICAÇÃO AÇÕES 

IMPLEMENTADAS 

VALOR 

PREVISTO 

VALOR 

REALIZADO 

SITUAÇÃO  

DA META 
(Iniciada, Em 

andamento, Em 

finalização, 

Concluída) 

OBSERVAÇÕES / 

JUSTIFICATIVAS 
(informar os motivos da não 

realização e/ou outras 

informações necessárias) 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Itapetinga 

(1.2.1) Aquisição de 

17 computadores 

 

 

 

 

94.627,10 71.400,00 Concluída  --- 

 

 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Itapetinga 

(1.2.2) Aquisição de 

12 Impressoras 

21.488,28 13.440,00 Concluída --- 

 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Itapetinga 

(1.2.3) Aquisição de 

08 scanners* 

35.713,84 10.657,92 Concluída -- 

Etapa/Fase 04 – 

Aquisição de veículo 

(1.4.1) Aquisição de 

01 veículo de passeio 

47.746,87 45.900,00 Concluída --- 

 

Etapa/Fase 01 – 

Contratação de 

Infraestrutura 

Wireless 

(1.1.1) Aquisição de 

02 Access point** 

13.732,58 7.976,00 Concluída -- 

 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

(1.2.4) Aquisição de 

02 swicths 

8.784,00 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 
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Euclides da Cunha 02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 
Etapa/Fase 03 – 

Promotoria Segura 

(1.3.1) Aquisição de 

01 servidor para 

armazenamento local 

das filmagens 

18.199,97 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 

02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 
Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

(1.2.3) Aquisição de 

01 firewall 

18.626,00 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 

02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 

  

 

2.2 Cronograma de execução atualizado: 

 

Caso tenha havido alguma alteração no cronograma de atividades dos projetos (decorrente de atrasos 

ou outros fatores) enviar nova planilha atualizada da data atual até o fim da execução do projeto. 

 

 
META/ 

ETAPA  

 

ATIVIDADES 

DO PROJETO  

DESCRIÇÃO  AÇÕES VALOR INÍCIO TÉRMINO 

1.2.  Ampliação/renovaç

ão do parque 

computacional de 

Itapetinga 

Aquisições 

de 

computadore

s, 

impressoras e 

scanners. 

151.829,22 01/12/2016 01/12/2017 

1.4.1  Aquisição de 

veículo 

Aquisição de 

veículo 

47.746,87 01/12/2016 01/12/2017 

1.1.1  Aquisição de Access 

point 
Aquisição de 

02 Access 

point 

13.732,58 01/12/2016 01/12/2017 

1.2.4  Aquisição de swicths Aquisição de 

02 swicths 
8.784,00 01/12/2016  

1.3.1  Aquisição de 

servidor para 

armazenamento 

local das filmagens 

Aquisição de 

01 servidor 

para 

armazenament

o local das 

filmagens 

18.199,97 01/12/2016  

1.2.3  Aquisição de 01 Aquisição de 18.626,00 01/12/2016  
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firewall 01 firewall 

 

 

2.3 Avaliação da execução e impactos 

 

Avaliação dos resultados alcançados e principais dificuldades encontradas até agora pelo projeto (máximo 

400 caracteres): 

 

Descreva os principais impactos positivos e negativos do projeto até agora, avaliando seus resultados. Se 

foi feita alguma forma de avaliação do projeto junto aos beneficiários, descreva e comente de forma 

breve os resultados. 

 

O convenio em questão encontra-se em andamento com alguns bens de TI entregues assim como o 

veículo. Em função de ações de modernização tecnológicas institucionais, que abarcaram todas as 

unidades da instituição, a aquisição de alguns bens de TI (switches, servidores e firewall) não fazem mais 

sentido. E, em função do aumento do quadro de pessoal da PJR de Itapetinga, foi pleiteada a substituição 

dos bens anteriormente relacionados por desktops, monitores e impressoras multifuncionais (ajuste 

02/2021 no plano de trabalho) 

 

 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

 

3.1 Receita e Despesa do período de execução: 

 

 

RECEITA DESPESA 

CONCEDENTE  R$ 241.912,00 CONCEDENTE R$ 132.367,28 

CONTRAPARTIDA R$ 17.006,64 CONTRAPARTIDA R$ 17.006,64 

RENDIMENTOS R$ 15.522,83 RENDIMENTOS R$ 0,00 

  TOTAL R$ 141.397,92 

 SALDO DO PERÍODO 

  CONCEDENTE R$ 109.544,72 

  CONTRAPARTIDA R$ 0,00 

  RENDIMENTOS R$ 15.522,83 

  TOTAL R$ 125.067,55 

    

TOTAL DA RECEITA R$ 274.441,47 TOTAL DA DESPESA R$ 274.441,47 

    

  Período de Execução 04/04/2017 a 19/10/2021 

 

 

3.2 Processo de Execução (procedimento de compras): 

 
TIPO PROCESSO 

DE 

EXECUÇÃO 

NÚMERO 

CONTRATO 

OBJETO TOTAL METAS CONSIDERAÇÕES 
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Pregão 

Eletrônico 

18367/2018 178/2017 Computadores R$ 

71.400,00 

Meta 1 - 

Etapa 2.1 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Pregão 

Eletrônico 

13832/2018 107-2018 Impressoras  R$ 

13.440,00 

Meta 1 - 

Etapa 2.2 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Pregão 

Eletrônico 

26634/2018 - Scanners* R$ 

10.657,92 

Meta 1 – 

Etapa 2.3 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Dispensa 

20279/2018 142/2018 Veículo  R$ 

45.900,00 

Meta 1 - 

Etapa 4.1 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Dispensa 

31699/2018 - Access Points** R$ 

7.976,00 

Meta 1 – 

Etapa 1.1 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 
*OBS: o valor de R$ 10.657,92 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente a Meta 

1.2.3 - Aquisição de scanners, foi pago ao fornecedor com recursos próprios e executado o ressarcimento ao convenente 

via OBTV. 

**OBS: o valor de R$ 7.976,00 (sete mil, novecentos e setenta e seis reais) referente a Meta 1.1.1 - Aquisição de access 

points, foi pago ao fornecedor com recursos próprios e executado o ressarcimento ao convenente via OBTV. 

 

 

Maiores esclarecimentos podem ser sanados pelo representante deste convênio através do e-mail 

yuri.araujo@mpba.mp.br; andre.ribeiro@mpba.mp.br, e/ou dir.tecnologia@mpba.mp.br. 

 

 

Salvador, 10 de outubro de 2021 

 

 

 

 

YURI GONZALEZ ARAUJO 

Diretoria de Tecnologia da Informação 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Responsável pela execução do Convenio n° 840955/2016 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIS SANT’ANA RIBEIRO 

Diretoria de Contabilidade e Finanças 

Ministério Público do Estado da Bahia 
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Responsável pela Administração Financeira 
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15986362 08025.000116/2016-48

 
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 

Secretaria Nacional de Jus�ça

 

PARECER Nº 221/2021/DIMEX/CGPGC/GAB-Senajus/SENAJUS

PROCESSO Nº 08025.000116/2016-48

ASSUNTO: Solicitação de Ajuste ao Plano de Trabalho. 

 

Senhora Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios,

 

1. INTRODUÇÃO

1.1. Tratam os autos de parecer técnico referente ao processo em fase de monitoramento e execução  do Termo de Convênio Plataforma +
Brasil nº 840955/2016, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, representado pela Secretaria Nacional
de Jus�ça (SENAJUS), ora denominada CONCEDENTE, e o e o Ministério Público do Estado da Bahia. CONVENENTE, cujo objeto é "Modernização da
Promotoria Regional de Itape�nga através da aquisição de equipamentos e infraestrutura de TI e veículo obje�vando contribuir para
democra�zação do acesso a jus�ça.", assinado em 30 de dezembro de 2016, com vigência de 11 meses.

1.2. Constam acostados aos autos os principais documentos que formalizam o citado instrumento de Transferência Voluntária:

Termo de Convênio Plataforma +BRASIL nº 840955/2016 (3537281);

Plano de Trabalho (15398442); 

Extrato publicado no Diário Oficial da União de (3631298).

1.3. Segue o relatório que especifica o pedido subme�do pelo Convenente na Plataforma +BRASIL e propõe a aprovação superior
pela Concedente.

 

2. RELATÓRIO

2.1. INSTRUMENTO FORMALIZADO:

2.1.1. Atualmente o Termo de Convênio encontra-se em vigor, de acordo com o seguinte resumo de andamento:

Termo de Convênio Plataforma +BRASIL nº 840955/2016

Processo SEI: 08025.000116/2016-48

Concedente: Secretaria Nacional de Jus�ça do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública

Convenente: Ministério Público do Estado da Bahia

Objeto: Modernização da Promotoria Regional de Itape�nga através da aquisição de equipamentos e infraestrutura de TI e veículo
obje�vando contribuir para democra�zação do acesso a jus�ça.

Início da vigência: 31/12/2016

Término da vigência: 03/11/2021

Valor global: R$ 258.918,64

Valor de Repasse: R$ 241.912,00

Valor da Contrapar�da: R$ 17.006,64

Valor repassado: R$ 241.912,00

Origem do recurso: Orçamento imposi�vo, Emenda 27370003 de autoria de Antônio Brito

Situação atual de andamento: Solicitado ajuste ao Plano de Trabalho

2.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO:

2.2.1. Com relação ao desenvolvimento de a�vidades decorrentes do Plano de Trabalho pactuado, destacam os seguintes itens.

2.2.2. Cronograma Físico (Metas e Etapas):

Matriz de Metas & Etapas

METAS e ETAPAS INÍCIO
(MÊS/ANO)

TÉRMINO
(MÊS/ANO)

VALOR em
Real

Meta 1. Modernização da Regional de Itape�nga 31/12/2016 03/11/2016 R$ 258.918,64
Etapa 1.1. Contratação de infraestrutura wireless para atender à promotorias da Regional de Itape�nga 31/12/2016 03/11/2021 R$ 41.142,58

Etapa 1.2.  Ampliação/renovação do parque computacional de Itape�nga 31/12/2016 03/11/2021 R$ 151.829,22
Etapa 1.3. Promotoria Segura 31/12/2016 03/11/2021 R$ 18.199,97

Etapa 1.4. Aquisição de veículo 31/12/2016 03/11/2021 R$ 47.746,87
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VALOR GLOBAL DAS METAS E ETAPAS: R$ 258.918,64

2.2.2.1. As Metas e as Etapas previstas no Plano de Trabalho fixado inicialmente, permanecem inalteradas, conforme disposição no quadro
acima.

2.2.3. Cronograma de Desembolso (execução de parcelas previstas):

Parcela Tipo Mês Ano Meta Associada Data de Desembolso Valor (R$) Desembolsado A Desembolsar
1 CONCEDENTE (repasse) 12 2016 1 19/07/2017 R$ 120.956,00 R$ 120.956,00 R$0,00
2 CONCEDENTE (repasse) 04 2017 1 17/05/2019 R$ 120.956,00 R$ 120.956,00 R$0,00
3 CONVENENTE (contrapar�da) 12 2016 1 06/04/2017 R$ 17.006,64 R$ 17.006,64 R$0,00

TOTAL R$ 258.918,64  R$ 258.918,64 R$0,00

2.2.3.1. Com relação à execução de parcelas previstas, foi executado até o momento 58,72 % do financeiro es�mado para o convênio,
totalizando R$ 149.373,92 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

2.2.4. Plano de Aplicação (despesas):

2.2.4.1. De acordo com Plano de Aplicação consolidado disponível no Plano de Trabalho, cadastrado na Plataforma +BRASIL, o instrumento
celebrado prevê despesas de custeio e ou de inves�mento.

Grupo de Natureza de Despesa Valor R$
3 - Outras Despesas Correntes -

4 - Inves�mento R$ 258.918,64
TOTAL R$ 258.918,64

2.3. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

2.3.1. Os recursos financeiros do Convênio estão sendo movimentados em conta específica, esta: Banco do Brasil, Agência 3832-6,
Conta 6937X.

2.3.2. O registro das movimentações financeiras 1) repasses de recurso pelo Concedente; 2) aporte de contrapar�da; e 3) pagamento a
favorecidos, estão de acordo e detalhados no Extrato Bancário do Convênio, extraído da Plataforma +BRASIL em 02/08/2021 (15398971).

 

2.4. ANDAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO (LICITAÇÃO)

2.4.1. O Convênio é composto pela meta: 1) Modernização da Regional de Itape�nga.

Processos de Execução Contratos Documentos de
liquidação

Movimentações
financeiras Observações

Licitação Pregão
11/2017

Não há contratos
vinculados    

Licitação Pregão
01/2018 142/2018 291864 5041797 Dispensa de Licitação, em virtude do fracasso da

Licitação 36/2018

Licitação Pregão
26/2017 178/2018 7346626 5041801  

Licitação Pregão
29/2017 - SRP 107/2018 12151 5038132  

Dispensa de licitação
18/2018 18/2018 00002 6640909 Dispensa de Licitação - OBTV Convenente

  00001 6635283 OBTV Convenente

2.4.2. Ante as notas apresentadas junto à aba processos de execução na Plataforma + Brasil, registra-se a execução de 58,72% do es�mado
para o convênio.

2.4.3. Observa-se o preenchimento da aba “Processo de Execução” :

2.4.4. Pregão 11/2017, contendo a ata de registro de preços n. 23, termo de adjudicação e homologação, autorização para o uso da ata e
publicação da adesão no DJE e DOU;

2.4.5. Pregão 01/2018, trata-se de dispensa de licitação, sendo anexados, termo de licitação fracassada, termo de homologação, termo de
adjudicação, exposição de mo�vos da dispensa, Parecer 493/2018 emi�do pela assessoria jurídica, sendo anexada junto à aba contratos a publicação
da dispensa no DJE e o Contrato 142/2018;

2.4.6. Pregão 26/2017, sem documentos rela�vos à este junto a esta aba, sendo anexada junto à aba contratos o Contrato 178/2017 e Termo
Adi�vo.

2.4.7. Pregão 29/2017, contendo a ata de registro de preços, sendo anexada junto à aba contratos a seguinte documentação: publicação da
adesão no DOU, publicação do extrato no DJE, homologação, adjudicação, o�cio de solicitação da adesão e o�cio de concordância pela JFRS,
publicação do extrato no DOU e Contrato 107/2018;

2.4.8. Pregão 18/2018, dispensa de licitação, sendo anexado junto à aba contratos a dispensa, exposição dos mo�vos que ensejaram a
mesma, bem como sua publicação.

2.4.9. Recomenda-se ao convenente incluir na Plataforma + Brasil, a medida que ocorrer a execução do convênio, no mínimo, os seguintes
arquivos:

Processo de Execução Parecer Jurídico do Edital;

Edital;
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Publicação do Aviso de Edital no DOU;

Publicação do Aviso de Edital em Jornal de grande circulação;

Ata do Pregão;

Adjudicação;

Homologação;

Publicação do Termo de Homologação no DOU

Contratos/ Subconvênio

Parecer Jurídico do Contrato;

Termo de Contrato;

Publicação do Termo de Contrato

Documento de Liquidação
Nota Fiscal com o número do convênio;

Ateste de Recebimento

2.4.10. Recomenda-se ainda a apresentação de Relatório Fotográfico de itens adquiridos com recursos do convênio.

 

2.5. PEDIDO E JUSTIFICATIVA DO CONVENENTE:

2.5.1. Em andamento ao processo de execução do Termo de Convênio em tela, foi subme�do pelo Convenente, via Plataforma +BRASIL, na
data de 27/09/2021, solicitação a fim de ajuste ao plano de trabalho, que tem por objeto:

"O objeto da alteração é a subs�tuição dos bens (1.3.1) 01 servidor para armazenamento, (1.2.4) 02 swicths e (1.2.3) 01 firewall por 5
computadores de alta performance (com monitores), 08 monitores extras e 01 impressora mul�funcional. Desta forma, pleiteamos a
presente alteração no plano de trabalho, remanejando os recursos não u�lizados dos bens de TI ainda não adquiridos (R$ 45.609,97) para
aquisição dos 05 desktops de alta performance (com monitores), 08 monitores extras e 01 impressora mul�funcional. O custo para estas
aquisições é de R$ 44.923,02. "

2.5.2. O detalhamento da alteração solicitada está pormenorizado no Plano de Trabalho ajustado (15986622), considerando a necessidade de
subs�tuição de alguns itens previstos, sendo apresentado o pedido de alteração do Plano do Trabalho para este fim.

2.5.3. Em atenção a solicitação foi verificada mediante o O�cio (15986581) encaminhado que a subs�tuição sugerida não ensejará na
supressão de etapas previamente aprovadas, tampouco em alterações da natureza do objeto que permanecerá inalterado, ficando assegurada a
manutenção da funcionalidade do mesmo, bem como foi apresentado anexo a este quadro compara�vo de proposta de ajuste ao Plano de Trabalho.

2.5.4. Considerando que o quan�ta�vo e os valores referentes aos demais itens permanecem inalterados, destacam-se os itens servidor para
armazenamento, switchs e firewall, estes a serem subs�tuídos pelos itens computadores, monitores extras e impressora funcional conforme
solicitação:

 

N

Conforme Plano de Trabalho Após Ajuste

Item de despesa/Código de
despesa Qtd. Un.

Valores (R$) Item de despesa/Código
de despesa Qtd. Un.

Valores (R$)

Unitário Total Unitário Total

1 Computadores / 44905235 17 Und R$
5.566,30

R$
94.627,10 Computadores / 44905235 17 Und R$

5.566,30
R$
94.627,10

2 Servidor para armazenamento
/ 44905235 1 Und R$

18.199,97
R$
18.199,97 - - - - -

3 Switchs / 44905235 2 Und R$
4.392,00

R$
8.784,00 - - - - -

4 Impressoras / 44905235 12 Und R$
1.790,69

R$
21.488,28 Impressoras / 44905235 12 Und R$

1.790,69
R$
21.488,28

5 Veículo de Passeio / 44905235 1 Und R$
47.746,87

R$
47.746,87

Veículo de Passeio
/ 44905235 1 Und R$

47.746,87
R$
47.746,87

6 Firewall / 44905235 1 Und R$
18.626,00

R$
18.626,00 - - - - -

7 Scanners / 44905235 8 Und R$
4.464,23

R$
35.713,84 Scanners / 44905235 8 Und R$

4.464,23
R$
35.713,84

8 Access point / 44905235 2 Und R$
6.866,29

R$
13.732,58 Access point / 44905235 2 Und R$

6.866,29
R$
13.732,58

9 - - - - - Computadores / 44905235 5 Und R$
7.107,94

R$
35.539,70

10 - - - - - Monitores extras /
44905235 8 Und R$

916,79
R$
7.334,32

11 - - - - - Impressora Mul�funcional 1 Und R$ R$
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/ 44905235 2.049,00 2.049,00

12 - -  - - Saldo - Monitores /
44905235 1 Und R$

686,95 R$ 686,95

Total R$
258.918,64     R$

258.918,64

 

2.6. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA:

2.6.1. Notadamente a regular vigência do Termo de Convênio Plataforma +BRASIL nº 902189/2020, a análise sobre o pleito subme�do pelo
Convenente tem como principais preceitos norma�vos a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e a Portaria
Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 2016:
Art. 20. O plano de trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos obje�vos do programa e, no caso das en�dades
privadas sem fins lucra�vos, será avaliada sua qualificação técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ou en�dade repassador de recursos.(...) §3º Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão
o plano de trabalho, desde que subme�dos e aprovados previamente pela autoridade competente

Art. 36. O instrumento poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e jus�ficada, a ser apresentada ao concedente ou
à mandatária em, no mínimo, sessenta dias antes do término de sua vigência, vedada a alteração do objeto aprovado. (Alterado pela
Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019)
...
Art. 41

§ 2º Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo convenente, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em
observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

2.6.2. O Parecer emi�do, apresenta, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), a respeito da possibilidade de
alteração pretendida:

Acórdão nº 299/2018 - Plenário TCU:
"É possível o convenente realizar ajustes nas condições originalmente previstas em instrumentos de convênio celebrados com a União, desde
que não acarretem prejuízo ao alcance dos obje�vos pactuados e sejam subme�dos e aprovados pelo concedente em tempo hábil (arts. 20,
§ 3º, e 36, § 1º, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016)."

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

3.1. Desta forma, considerando a apresentação do Plano de Trabalho Ajustado ao Convênio, de forma a viabilizar sua
execução, a necessidade de ampliação do parque computacional com computadores, monitores e impressoras mul�funcionais adicionais e a
observância a legislação a�nente ao assunto, não foi verificada a incidência de óbices por esta área técnica que viessem a inviabilizar a alteração do
ajuste ao Plano de Trabalho sugerido, sugerindo pelo seu deferimento.

3.2. Ressalta-se que os valores apresentados referentes aos itens de despesas, a serem adquiridos, deverão ser validados pelo Termo de
Referência (ar�go 1º. inciso XXXIV da Portaria nº 424, de 2016), a ser disponibilizado pela Convenente na Plataforma +BRASIL.

 

4. CONCLUSÃO

4.1. Assim, diante do exposto e da concordância ao ajuste, por meio do Despacho 2014/2021/DPJUS/SENAJUS/MJ (16215894), assinado
pelo Sr. Diretor do Departamento de Promoção de Polí�cas de Jus�ça, opina-se pelo DEFERIMENTO à solicitação de ajuste ao Plano de Trabalho nos
termos propostos, considerando que a mesma não altera o valor global do instrumento formalizado, restringindo-se à alteração a subs�tuição de itens
necessários à execução do objeto previsto, não configurando portanto prejuízo para a administração pública, visto que o valor global e o
objeto firmado permanecem inalterados.

4.2. Aproveitamos para reiterar a necessidade de manter atualizada a Plataforma +BRASIL, mediante a regular inclusão de informações e
documentos exigidos pela legislação aplicável, à medida em que for realizada a execução do Termo de Convênio Plataforma + Brasil nº 840955/2016.

Brasília, na data da assinatura.

 

À consideração superior.
assinado eletronicamente

MARCELO LOPES CANÇADO
Analista Técnico-Administra�vo

De acordo.

À Senhora Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios.

 

 
assinado eletronicamente

MARIA DE FATIMA CANAVELLO MOURA DE ARAUJO
Chefe da Divisão de Monitoramento e Execução

Aprovado.

 

assinado eletronicamente

DANIELLE MENEZES RODRIGUES
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Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO LOPES CANCADO, Analista Técnico(a) Administra�vo(a), em 26/10/2021, às 18:54, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fa�ma Canavello Moura de Araujo, Chefe da Divisão de Monitoramento e Execução, em
26/10/2021, às 18:55, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Menezes Rodrigues, Coordenador(a)-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios, em
27/10/2021, às 01:35, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código verificador 15986362 e o código CRC
EFB9D43C  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de
registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08025.000116/2016-48 SEI nº 15986362
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16276318 08025.000116/2016-48

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 
Secretaria Nacional de Jus�ça 

 

 

 TERMO ADITIVO

 
QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL n.
840955/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, E o
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

 

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ nº 00394494/0072-
20, através da SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, situada à Esplanada dos Ministérios – Bloco “T”,
Anexo II, 4º Andar, Brasília (DF), CEP 70.064-900, nesta capital, neste ato representada pelo Diretor do
Departamento de Promoção de Polí�cas de Jus�ça, BRUNO ANDRADE COSTA, nomeado mediante a
Portaria 1.061 da Casa Civil, de 06 de setembro de 2021 e, subdelegada competência por meio da
Portaria SENAJUS/MJSP Nº 25 de 8 de setembro de 2021, CPF nº 886.437.271-72, doravante
denominada CONCEDENTE e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, situado na Avenida 5A - Av.
Centro Administra�vo nº 750 - BA. CEP: 41745-004, denominado CONVENENTE, CNPJ n.º
04.142.491/0001-66, representado pela Procuradora-Geral de Jus�ça, Sra. NORMA ANGÉLICA REIS
CARDOSO CAVALCANTI , inscrita no CPF 178.493.575-15, domiciliada na Rua Waldermar Falcão, nº 1495,
apto 501 - Pituba - BA, CEP: 418.205-30, resolvem celebrar o presente Termo Adi�vo ao CONVÊNIO
840955/2016, regido pelas disposições con�das na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações no que couber, na Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007, no Decreto nº
6.170, de 25 de julho de 2007 e suas alterações, na Portaria MJ nº 458, de 12 de abril de 2011, na
Portaria Interministerial nº 507, da MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e na Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, no que couber e do que consta no processo
administra�vo nº 08025.000116/2016-48, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este Termo Adi�vo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Convênio Plataforma + Brasil
nº  840955/2016.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA

Fica alterada a Cláusula Quinta do Termo de Convênio, a qual passe a ter a seguinte alteração:

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
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Este Termo de Convênio terá vigência de 30 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de
2021, podendo ser prorrogada, mediante termo adi�vo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este
instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo Adi�vo será providenciada pelo CONCEDENTE no Diário Oficial da União,
devendo ocorrer no prazo de 20 dias a contar de sua assinatura. 

 

E, assim, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em meio eletrônico,
constante no Processo Administra�vo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações
- SEI do concedente.

 

Brasília, na data da assinatura.
 

assinado eletronicamente 
BRUNO ANDRADE COSTA 

Procurador Federal 
Diretor do Departamento de Promoção de Polí�cas de Jus�ça da Secretaria Nacional de Jus�ça 
No uso das atribuições previstas na Portaria SENAJUS/MJSP nº 25, de 8 de setembro de 2021

 

 

assinado eletronicamente

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Jus�ça

Documento assinado eletronicamente por Bruno Andrade Costa, Secretário(a) Nacional de Jus�ça -
Subs�tuto(a), em 29/10/2021, às 11:01, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI, Usuário
Externo, em 29/10/2021, às 16:04, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 16276318 e o código CRC 33F42F04  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08025.000116/2016-48 SEI nº 16276318
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PLATAFORMA +BRASIL

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Nº / ANO DA PROPOSTA:
018509/2016

OBJETO:
A presente proposta para celebração de convênio tem por finalidade a Modernização da Promotoria Regional de Euclides da
Cunha através da aquisição de equipamentos e infraestrutura de TI e veículo objetivando contribuir para democratização do
acesso a justiça.
JUSTIFICATIVA:
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuas indisponíveis (Constituição Federal – art. 127).
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) é representado pelos Procuradores e Promotores de Justiça, que trabalham
para garantir os direitos dos cidadãos. Sua atuação no interior do Estado se dá por meio de rede formada por 29 Promotorias de
Justiça Regionais que coordenam e prestam auxílio material e técnico às atividades das Promotorias de Justiça que integram as
respectivas regiões e atuam nos mais de 400 municípios do estado da Bahia, com uma população estimada em 2015 de
15.203.934 habitantes (Fonte: IBGE, 2015).
O município de Euclides da Cunha está localizado no semiárido baiano, com população estimada de 60.600 habitantes (IBGE
2015), sendo 51% reside na zona rural. Sua taxa de crescimento é de 0,44% ao ano. Desse total, 96,8% das famílias do
município estão no Programa Bolsa Família. Sua localização estratégica no Território do Sisal faz com que seja sede regional
do MPBA, abarcando além de Euclides da Cunha, os municípios de Cansanção, Quijingue, Monte Santo, Nordestina, Tucano,
Uauá, Cícero Dantas, Fátima, Heliópolis, Banzaê, Ribeira do Pombal, Itaju do Colônia, Ibucuí, Iguaí, Itapetinga, Itarantim,
Firmino Alves, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã e Potiraguá.
Ponto estratégico da região, apresenta importante crescimento na demanda por serviços de atenção às populações rural e
urbana, sobretudo no que diz respeito à garantia de direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que sempre
estiveram à margem de qualquer processo de desenvolvimento. Além da atuação primária às populações carentes, nos
municípios da Regional estão implementados os seguintes projetos estratégicos: Segurança Pública Integrada, GEDEM,
Paternidade Responsável, Infância em 1º Lugar, Água é vida: um direito para todos, Transparência nas Contas Públicas;
Programa Saúde + Educação: Transformando o novo Milênio e Resíduos: do lixão à gestão sustentável; Água é vida: um direito
para todos.
Para o atendimento à crescente demanda de atividades e ações das unidades que compõem a Promotoria de Justiça Regional de
Euclides da Cunha faz-se necessário o seu aparelhamento físico/estrutural/tecnológico, proporcionando espaço, ambiente de
trabalho e de deslocamento adequados para os membros, servidores e colaboradores.
Dentre as justificativas para implementação desta proposta podemos destacar: (1) as dificuldades da estrutura ministerial de
deslocamento vis-à-vis a necessidade de atuações constantes em diversas áreas do estado; (2) a necessidade de modernização
dos computadores e scanners visando atender o advento do Processo Judicial Eletrônico; (3) a necessidade de acesso de
Membros e Servidores à Internet, Intranet e sistemas corporativos; (4) o alinhamento com iniciativas estratégicas institucionais;
(5) os poucos recursos orçamentários disponíveis; (6) possibilitar o acesso à internet, por meio de rede específica destinada aos
visitantes das unidades do MP/BA (sociedade), de forma segura e controlada; (7) a substituição de equipamentos com tempo de
utilização superior a 05(cinco) anos.
Tudo isto repercute nas condições de atuação do MPBA na Bahia, que dificultam a efetivação adequada de suas ações.
Esta proposta tem como objetivo o reforço no aparelhamento do MPBA por meio da aquisição de equipamentos e infraestrutura
de TI, veículos, com vistas à melhoria no ambiente de trabalho dos profissionais que estão inseridos na Promotoria de Justiça
Regional de Euclides da Cunha e maior eficiência na prestação dos serviços à sociedade e acesso à justiça.

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
30000

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
886.437.271-72 BRUNO ANDRADE COSTA

Secretaria Nacional de Justiça - SENAJUS  - Esplanada dos Ministérios, Bloco T
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

70064-900
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2 - DADOS DO PROPONENTE

04.142.491/0001-66

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

SALVADOR BA
3849

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

AVENIDA 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO, 750
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

41745004
CIDADE: UF:

7131030453
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
001 - BANCO DO BRASIL SA 3832-6

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
178.493.575-15 NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI

RUA WALDEMAR FALCAO, 1495, AP 501 - PITUBA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

41820530

E.A.:
Administração
Pública Estadual ou
do Distrito Federal

69396
CONTA CORRENTE:

Página 3 de 8Relatório emitido em 04/11/2021 09:36:06

Anexo Conv 840966/2016 - Extrato Proposta (0227516)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 687



4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 342.886,99

R$ 52.592,99

R$ 0,00

2021VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2016 R$ 290.294,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 52.592,99

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

31/12/2016

31/12/2021

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço: Rua Des.Aloísio Batista,n° 168, Centro, Euclides da Cunha

31/12/2016 31/12/2021

(1.0)Modernização da Regional de Euclides da Cunha

R$ 342.886,99

3513 - EUCLIDES DA CUNHABA CEP:

UN 1.0

Valor Global:

48500-000

R$ 342.886,99

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   (1.1)Contratação de infraestrutura wireless para atender à promotorias da Regional de Euclides da Cunha

R$ 113.244,58 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

2

                                   (1.2) Ampliação/renovação do parque computacional de Euclides da Cunha

R$ 107.218,27 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

3

                                   (1.3) Promotoria Segura

R$ 18.199,97 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

4

                                   (1.4) Aquisição de veículo

R$ 104.224,17 31/12/2016 31/12/20211.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2016Dezembro

R$ 145.147,00

META Nº: VALOR DA META:

                           (1.0)Modernização da Regional de Euclides da Cunha

R$ 145.147,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2017Abril

R$ 145.147,00

META Nº: VALOR DA META:

                           (1.0)Modernização da Regional de Euclides da Cunha

R$ 145.147,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2016Dezembro

R$ 52.592,99

META Nº: VALOR DA META:

                           (1.0)Modernização da Regional de Euclides da Cunha

R$ 52.592,991

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:3,00 R$ 2.049,00 R$ 6.147,00

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.4) Aquisição de impressoras
multifuncional

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:20,00 R$ 916,79 R$ 18.335,80

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.5) Aquisição de Monitores

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:13,00 R$ 7.107,94 R$ 92.403,22

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.6) Aquisição de Computadores

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 825,95 R$ 825,95

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.7) Saldo Impressoras

Recursos do Convênio 449052

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 104.224,17 R$ 104.224,17

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.4.1) Veículo utilitário esportivo fechado (Conforme Termo de referência)

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:5,00 R$ 4.464,23 R$ 22.321,15

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.3) Aquisição de scanners

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:7,00 R$ 1.790,69 R$ 12.534,83

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.2) Aquisição de impressoras

Recursos do Convênio 449052

Ver Termo de ReferênciaOBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:13,00 R$ 5.566,33 R$ 72.362,29

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.2.1) Aquisição de computadores conforme termo de referencia ajustado

Recursos do Convênio 449052

Conforme Termo de Referência atualizadoOBSERVAÇÃO:
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:2,00 R$ 6.866,29 R$ 13.732,58

Rua Des. Aloísio Batista, nº 168 - Centro - Euclides da Cunha/BA

3513 - EUCLIDES DA CUNHA

UN

BA48500-000

(1.1.1) Aquisição de Access point

Recursos do Convênio 449052

O item em questão também é chamado de Ponto de Acesso.

Ver Termo de Referência.

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 342.886,99 R$ 342.886,99 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 342.886,99TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Nome do Arquivo:
Atestado de Capacidade Técnica MPBA_Euclides da Cunha.pdf
Atestado de Capacidade Técnica 2_EC.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de contrapartida_EC_18_11.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
do3-87.pdf
Termo de Convênio 210-2016.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial
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______________________________________________________________________________________________________________ 
5ª Avenida, nº 750, do Centro Administrativo da Bahia - Salvador - Bahia – CEP: 41-745-004 - Brasil - Tel: (71) 3103-0450  

site:  http://www.mpba.mp.br 
 

 

Ofício nº 0348/2021 – GPGJ 
(Favor fazer referência a este número) 

 
 
 

Salvador, 28 de setembro de 2021. 
 
 

 
A Sua Excelência o Senhor 
EWANDJOECY FRANCISCO DE ARAÚJO 
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios da SENAJUS,  
Brasília/DF 
 

Assunto: Pedido de Termo Aditivo de alteração de vigência e Ajuste de Plano 
de Trabalho do Convênio N° 840966/2016. 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio desta, solicitar a 

esse augusto Ministério, o pedido de Termo Aditivo de alteração de vigência, 

bem como o Ajuste do Plano de Trabalho do Convênio 840966/2016, em decor-

rência da evolução tecnológica dos equipamentos de informática, constantes no 

Plano de aplicação detalhado, bem como da modernização tecnológica, que 

aconteceu no Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) nos últimos anos, a 

saber:  

a) O MPBA realizou, em 2020, aquisição de switches para padronizar e 

atualizar esses ativos, com uma solução padronizada, unificada e centralizada 

de gerenciamento de rede, sendo que, no presente ano, a Promotoria de Justiça 

Regional (PJR) de Euclides da Cunha será contemplada no presente ano com 

novos equipamentos deste tipo;  
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b) o MPBA realizou a expansão do seu equipamento de 

armazenamento central de dados (storage), além de adquirir novos modelos de 

câmeras CFTV que armazenam as filmagens dentro da própria câmera. Com 

isso, tivemos a ampliação do espaço de armazenamento das filmagens, 

contemplando, de forma centralizada, todas as unidades do MPBA, que 

possuem CFTV (inclusive a PJR de Euclides da Cunha);  

c) No início de 2020, o MPBA contratou serviços de circuito de dados 

(links de comunicação), que contemplou também o fornecimento de firewalls 

para as unidades próprias do interior, sendo a PJR de Euclides da Cunha foi 

contemplada com a entrega de equipamento deste tipo;  

d) Com a implantação da rede wireless corporativa (MPBA Intranet) 

concluída em 2018, foi identificado que um equipamento do tipo "controladora 

wireless" não seria necessário, uma vez que os access points licitados foram da 

mesma marca do firewall em uso (Fortinet) e esse equipamento consegue 

assumir as funções técnicas de uma controladora. Assim, a aquisição desse 

item tornou-se desnecessária para o projeto de rede wireless, que já encontra-se 

implantado em todas as promotorias Regionais, entre elas, a de Euclides da 

Cunha. 

Dessa forma, o valor previsto para aquisição dos itens mencionados 

acima, no total de R$ 117.711,97, ainda não foi utilizado. Entretanto, 

considerando a ampliação da quantidade de servidores e promotores na referida 

Regional, foi identificada a necessidade de ampliação do parque computacional 

com computadores, monitores e impressoras multifuncionais adicionais. 

Conforme orçamentos anexos à Plataforma + Brasil, o valor da aquisição desses 

novos equipamentos totaliza em R$ 116.886,02. Nesse caso, havendo 

deferimento do pedido de Ajuste no Plano de Trabalho, sobrará, ainda, um saldo 

remanescente no valor de R$ 825,95. 
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Outrossim, conforme consultas anteriores, durante reunião realizada 

com esse Ministério, entendemos que a aquisição desses novos itens estaria 

alinhada com o objeto do convênio e, então, apresentamos abaixo uma proposta 

de ajuste no Plano de Trabalho: 

 Conforme Plano de Trabalho Após Ajuste no Plano de 
Trabalho 

 Item de 
despesa/ 
Código de 
despesas 

Q
t 

Un Valor (R$) Total (R$) N
o
v
o 
it
e
m 

Qt Valor 
(R$) 

Total 
(R$) 

  
computador
es 
44905235 

1
3 

UN  5.566,33  
72.362,29 

Itens adquiridos / não 
haverá modificação 

  
impressoras 
44905235 

7 UN  1.790,69  
12.534,83 

Itens adquiridos / não 
haverá modificação 
 

  scanners 
44905235 

5 UN  4.464,23  
22.321,15 

Itens adquiridos / não 
haverá modificação 
 

  Veículo   
44905252 

1 UN  
104.224,1
7 

 
104.224,1
7 

Item adquiridos / não 
haverá modificação 
 

 Access 
point 
44905235 

2 UN  6.866,29  
13.732,58 

Itens adquiridos / não 
haverá modificação 
 

  Swicthes 
44905235 

2 UN  4.392,00  8.784,00 Exclusão dos itens 
Swicthes (44905235)  
 

 Servidor 
para 
armazenam
ento 
44905235 

1 UN  18.199,97  
18.199,97 

 
Exclusão do item 
Servidor para 
armazenamento 
(44905235) 
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Inclusão de impressora 
multifuncional (44905235) 
 
Valor Unitário: R$ 
2.049,00 
 
Quantidade:3 
 
Valor Total: R$ 6.147,00 
 
 
 

 Aquisição 
de firewall 
44905235 

1 UN  18.626,00  
18.626,00 

Exclusão do item firewall 
(44905235) 
 
 
Inclusão de Monitores 
(44905235) 
 
Valor Unitário: R$ 916,79 
 
Quantidade: 20 
 
Valor Total: R$ 18.335,80 
 
 

 Controlador
a Wireless  
44905235 

1 UN 72.102,00 72.102,00 Exclusão do item 
Controladora Wireless 
(44905235) 
 
 
Inclusão de 
Computadores  
(44905235) 
 
 
Valor Unitário: R$ 
7.107,94 
 
Quantidade: 13 
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Valor Total: R$ 92.403,22 
 

 Saldo 
Impressoras 

Não 
se 
aplica 

Não 
se 
aplic
a 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

R$ 825,95 

TOTAL R$ 342.886,99 

 
 
 

Assim sendo, pelas razões expostas, solicito o deferimento do pedido 

de Termo Aditivo de alteração de vigência, para data fim 31/12/2021, bem como 

do ajuste no Plano de Trabalho ora apresentado. 

Sendo o que nos pareceu nessa data a ser apresentado, firmamos o 

presente, mantendo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se 

mostrarem necessários ou mesmo convenientes. 

 

Atenciosamente, 

  

 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça  
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Número Situação Objeto

000001/2017 Recusada Solicitamos a prorrogação de ofício do convenio em questão.

000005/2021 Aceita O objeto da alteração decorre da necessidade de alteração da vigência do
convênio até 31/12/2021, bem como da necessidade de substituição dos
bens (1.3.1) 01 servidor para armazenamento, (1.2.4) 02 swicths, (1.1.2) 01
Controladora Wireless e (1.2.3) 01 firewall por 13 computadores de alta
performance (com monitores), 20 monitores extras e 03 impressoras
multifuncionais.
 
Desta forma, pleiteamos o deferimento do pedido do termo aditivo de
alteração da vigência, bem como do ajuste do plano de trabalho,
remanejando os recursos não utilizados (R$ 117.711,97) para aquisição
dos bens relacionados a seguir: 13 computadores de alta performance (com
monitores), 20 monitores extras e 03 impressoras multifuncionais. O custo
para estas novas aquisições é de R$ 116.886,02.

000004/2019 Aceita Solicitamos a prorrogação por mais 180 dias

000002/2018 Aceita Prorrogar a vigencia do convenio por mais 180 dias.

000003/2018 Aceita Solicitamos a prorrogação por mais 180 dias

A
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 

 

 

1. DADOS DO CONVÊNIO 

 

a) Número:  840966/2016 

b) Objeto: Modernização da Promotoria Regional de Euclides da Cunha através da aquisição de 

equipamentos e infraestrutura de TI e veículo objetivando contribuir para democratização do acesso à 

justiça. 

c) Convenente: Ministério Público do Estado da Bahia 

d) Responsável Técnico (nome completo, e-mail e telefone atualizados): André Luís Sant’Ana Ribeiro, 

andre.ribeiro@mpba.mp.br, 71 3103-0205/06 – 98786-5535 

e) Valor total: R$ 342.886,99. 

 

 

2. EXECUÇÃO FÍSICA 

 

2.1 Cronograma físico 

 

Meta 01: Modernização da Regional de Itapetinga 

ESPECIFICAÇÃO AÇÕES 

IMPLEMENTADAS 

VALOR 

PREVISTO 

VALOR 

REALIZADO 

SITUAÇÃO  

DA META 
(Iniciada, Em 

andamento, Em 

finalização, 

Concluída) 

OBSERVAÇÕES / 

JUSTIFICATIVAS 
(informar os motivos da não 

realização e/ou outras 

informações necessárias) 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

(1.2.1) Aquisição de 

13 computadores 

 

 

 

 

72.362,29 54.599,54 Concluída  --- 

 

 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

(1.2.2) Aquisição de 

07 Impressoras 

12.534,83 7.840,00 Concluída --- 

 

Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

(1.2.3) Aquisição de 

05 scanners 

22.321,15 6.661,20 Concluída --- 

 

Etapa/Fase 04 – 

Aquisição de veículo 

(1.4.1) Aquisição de 

01 veículo utilitário 

esportivo fechado 

104.224,17 85.727,00 Concluída --- 

 

Etapa/Fase 01 – 

Contratação de 

Infraestrutura 

Wireless 

(1.1.1) Aquisição de 

02 Access point 

13.732,58 7.976,00 Concluída *OBS: o valor de R$ 

7.976,00 (sete mil, 

novecentos e setenta e 

seis reais) referente a 

Meta 1.1.1 - Aquisição 

de access points, foi pago 
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com recursos próprios. 

 

Etapa/Fase 01 – 

Contratação de 

Infraestrutura 

Wireless 

(1.1.2) Aquisição de 

01 Controladora 

Wireless 

72.102,00 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 

02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 
Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

(1.2.4) Aquisição de 

02 swicths 

8.784,00 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 

02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 
Etapa/Fase 03 – 

Promotoria Segura 

(1.3.1) Aquisição de 

01 servidor para 

armazenamento local 

das filmagens 

18.199,97 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 

02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 
Etapa/Fase 02 – 

Ampliação/Renovação 

do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

(1.2.3) Aquisição de 

01 firewall 

18.626,00 --- Iniciada Formulado pedido de 

substituição destes bens 

de TI conforme 

especificado no ajuste 

02/2021 do PT, anexado 

à plataforma em 

27/09/21 e aguardando 

parecer do Ministério. 

  

 

2.2 Cronograma de execução atualizado: 

 

Caso tenha havido alguma alteração no cronograma de atividades dos projetos (decorrente de atrasos 

ou outros fatores) enviar nova planilha atualizada da data atual até o fim da execução do projeto. 

 

Preencher todas com o prazo inicialmente estabelecido 
META/ 

ETAPA  

 

ATIVIDADES 

DO PROJETO  

DESCRIÇÃO  AÇÕES VALOR INÍCIO TÉRMINO 

1.2.  Ampliação/renovaç

ão do parque 

computacional de 

Euclides da Cunha 

Aquisições 

de 

computadore

s, 

impressoras e 

scanners. 

107.218,27 01/12/2016 01/12/2017 

1.4.1  Aquisição de 

veículo 

Aquisição de 

veículo 

104.224,17 01/12/2016 01/12/2017 
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1.1.1  Aquisição de Access 

point 
Aquisição de 

02 Access 

point 

13.732,58 01/12/2016 01/12/2017 

1.2.4  Aquisição de swicths Aquisição de 

02 swicths 
8.784,00 01/12/2016  

1.3.1  Aquisição de 

servidor para 

armazenamento 

local das filmagens 

Aquisição de 

01 servidor 

para 

armazenament

o local das 

filmagens 

18.199,97 01/12/2016  

1.2.3  Aquisição de firewall Aquisição de 

01 firewall 
18.626,00 01/12/2016  

1.1.2  Aquisição de 

Controladora 

Wireless 

Aquisição de 

01 

Controladora 

Wireless 

72.102,00 01/12/2016  

 

 

2.3 Avaliação da execução e impactos 

 

O convênio em questão encontra-se em andamento com alguns bens de TI entregues assim como o 

veículo. Em função de ações de modernização tecnológicas institucionais, que abarcaram todas as 

unidades da instituição, a aquisição de alguns bens de TI (controladora, switches, servidores e firewall) 

não fazem mais sentido. E, em função do aumento do quadro de pessoal da PJR de Euclides da Cunha, 

foi pleiteada a substituição dos bens anteriormente relacionados por desktops, monitores e impressoras 

multifuncionais (ajuste 02/2021 no plano de trabalho) 

 

 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

 

3.1 Receita e Despesa do período de execução: 

 

RECEITA DESPESA 

CONCEDENTE  R$ 290.294,00 CONCEDENTE R$ 148.302,54 

CONTRAPARTIDA R$ 52.592,99 CONTRAPARTIDA R$ 14.461,20 

RENDIMENTOS R$ 4.125,99 RENDIMENTOS R$ 0,00 

  TOTAL R$ 162.763,74 

 SALDO DO PERÍODO 

  CONCEDENTE R$ 141.991,46 

  CONTRAPARTIDA R$ 38.131,79 

  RENDIMENTOS R$ 4.125,99 

  TOTAL R$ 184.249,24 

    

TOTAL DA RECEITA 347.012,98 TOTAL DA DESPESA R$ 347.012,98 

    

  Período de Execução 04/04/2017 a 19/10/2021 
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3.2 Processo de Execução (procedimento de compras): 

 
TIPO PROCESSO 

DE 

EXECUÇÃO 

NÚMERO 

CONTRATO 

OBJETO TOTAL METAS CONSIDERAÇÕES 

Pregão 

Eletrônico 

18367/2018 178/2017 Computadores R$ 

54.599,54 

Meta 1 - 

Etapa 2.1 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Pregão 

Eletrônico 

13832/2018 107-2018 Impressoras  R$ 

7.840,00 

Meta 1 - 

Etapa 2.2 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Pregão 

Eletrônico 

26634/2018 - Scanners R$ 

6.661,20 

Meta 1 - 

Etapa 2.3 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Dispensa 

20215/2018 132/2018 Veículo  R$ 

85.727,00 

Meta 1 - 

Etapa 4.1 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

Dispensa 

31699/2018 - Access Points* R$ 

7.976,00 

Meta 1 – 

Etapa 1.1 

Recebimento 

conforme 

padrões 

estabelecidos 

*OBS: o valor de R$ 7.976,00 (sete mil, novecentos e setenta e seis reais) referente a Meta 1.1.1 - 

Aquisição de access points, foi pago ao fornecedor com recursos próprios e executado o ressarcimento 

ao convenente via OBTV. 

 

Maiores esclarecimentos podem ser sanados pelo representante deste convênio através do e-mail 

andre.ribeiro@mpba.mp.br, e/ou dir.orcamento@mpba.mp.br.  

 

 

Salvador, 19 de outubro de 2021. 

 

 

YURI GONZALEZ ARAUJO 

Diretoria de Tecnologia da Informação 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Responsável pela execução do Convenio n° 840966/2016 

 

 

ANDRÉ LUIS SANT’ANA RIBEIRO 

Diretoria de Contabilidade e Finanças 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Responsável pela Administração Financeira 
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16240849 08025.000103/2016-79

 
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 

Secretaria Nacional de Jus�ça

 

PARECER Nº 239/2021/DIMEX/CGPGC/GAB-Senajus/SENAJUS

PROCESSO Nº 08025.000103/2016-79

ASSUNTO: Solicitação de Ajuste ao Plano de Trabalho. 

 

Senhora Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios,

 

1. INTRODUÇÃO

1.1. Tratam os autos de parecer técnico referente ao processo em fase de monitoramento e execução  do Termo de Convênio Plataforma +
Brasil nº 840966/2016, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, representado pela Secretaria Nacional
de Jus�ça (SENAJUS), ora denominada CONCEDENTE, e o e o Ministério Público do Estado da Bahia. CONVENENTE, cujo objeto é "Modernização da
Promotoria Regional de Euclides da Cunha através da aquisição de equipamentos e infraestrutura de TI e veículo obje�vando contribuir para
democra�zação do acesso a jus�ça", assinado em 30 de dezembro de 2016, com vigência de 11 meses.

1.2. Constam acostados aos autos os principais documentos que formalizam o citado instrumento de Transferência Voluntária:

Termo de Convênio Plataforma +BRASIL nº 840966/2016 (3532290);

Plano de Trabalho (15393652); 

Extrato publicado no Diário Oficial da União de 19/01/2017 (16053608).

1.3. Segue o relatório que especifica o pedido subme�do pelo Convenente na Plataforma +BRASIL e propõe a aprovação superior
pela Concedente.

 

2. RELATÓRIO

2.1. INSTRUMENTO FORMALIZADO:

2.1.1. Atualmente o Termo de Convênio encontra-se em vigor, de acordo com o seguinte resumo de andamento:

Termo de Convênio Plataforma +BRASIL nº 840966/2016

Processo SEI: 08025.000103/2016-79

Concedente: Secretaria Nacional de Jus�ça do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública

Convenente: Ministério Público do Estado da Bahia

Objeto: Modernização da Promotoria Regional de Euclides da Cunha através da aquisição de equipamentos e infraestrutura de TI e
veículo obje�vando contribuir para democra�zação do acesso a jus�ça.

Início da vigência: 31/12/2016

Término da vigência: 02/11/2021

Valor global: R$ 342.886,99

Valor de Repasse: R$ 290.294,00

Valor da Contrapar�da: R$ 52.592,99

Valor repassado: R$ 290.294,00

Origem do recurso: Orçamento imposi�vo, Emenda 27450009 de autoria de José Nunes

Situação atual de andamento: Solicitado ajuste ao Plano de Trabalho

2.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO:

2.2.1. Com relação ao desenvolvimento de a�vidades decorrentes do Plano de Trabalho pactuado, destacam os seguintes itens.

2.2.2. Cronograma Físico (Metas e Etapas):

Matriz de Metas & Etapas

METAS e ETAPAS INÍCIO
(MÊS/ANO)

TÉRMINO
(MÊS/ANO)

VALOR em
Real

Meta 1. Modernização da Regional de Euclides da Cunha. MMM/AAAA MMM/AAAA R$ 342.886,99
Etapa 1.1. Contratação de infraestrutura wireless para atender à promotorias da Regional de Euclides da Cunha 31/12/2016 02/11/2021 R$ 145.019,96

Etapa 1.2.  Ampliação/renovação do parque computacional de Euclides da Cunha 31/12/2016 02/11/2021 R$ 107.218,27
Etapa 1.3. Promotoria Segura 31/12/2016 02/11/2021 R$ 18.199,97

Etapa 1.4. Aquisição de veículo 31/12/2016 02/11/2021 R$ 104.224,00
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VALOR GLOBAL DAS METAS E ETAPAS: R$ 342.886,99

2.2.2.1. As Metas e as Etapas previstas no Plano de Trabalho fixado inicialmente, permanecem inalteradas, conforme disposição no quadro
acima.

2.2.3. Cronograma de Desembolso (execução de parcelas previstas):

Parcela Tipo Mês Ano Meta Associada Data de Desembolso Valor (R$) Desembolsado A Desembolsar
1 CONCEDENTE (repasse) 12 2016 1 18/07/2017 R$ 145.147,00 R$ 145.147,00 R$0,00
2 CONCEDENTE (repasse) 04 2017 1 17/05/2019 R$ 145.147,00 R$ 145.147,00 R$0,00
3 CONVENENTE (contrapar�da) 12 2016 1 06/04/2017 R$ 52.592,99 R$ 52.592,99 R$0,00

TOTAL R$ 342.886,99 R$ 342.886,99 R$0,00

2.2.3.1. Com relação à execução de parcelas previstas, foi executado até o momento 47,48 % do financeiro es�mado para o convênio,
totalizando R$ 162.803,74 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos).

2.2.4. Plano de Aplicação (despesas):

2.2.4.1. De acordo com Plano de Aplicação consolidado disponível no Plano de Trabalho, cadastrado na Plataforma +BRASIL, o instrumento
celebrado prevê despesas de custeio e ou de inves�mento.

Grupo de Natureza de Despesa Valor R$
3 - Outras Despesas Correntes -

4 - Inves�mento R$ 342.886,99
TOTAL R$ 342.886,99

2.3. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

2.3.1. Os recursos financeiros do Convênio estão sendo movimentados em conta específica, esta: Banco do Brasil, Agência 3832-6,
Conta 69396.

2.3.2. O registro das movimentações financeiras 1) repasses de recurso pelo Concedente; 2) aporte de contrapar�da; e 3) pagamento a
favorecidos, estão de acordo e detalhados no Extrato Bancário do Convênio, extraído da Plataforma +BRASIL em 02/08/2021 (15394391).

2.4. ANDAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO (LICITAÇÃO)

2.4.1. O Convênio é composto pela Meta: 1) Modernização da Regional de Euclides da Cunha.

Processos de Execução Contratos
subconvênio

Documentos de
liquidação

Movimentações
financeiras Observações

Licitação Pregão
29/2017 107/2018 12149 5038349  

Licitação Pregão
26/2017 178/2017 7346626 5041792  

Licitação Pregão
11/2017

Não há contratos
vinculados. 4504 5044263  

Dispensa de Licitação
02/2018 132/2018 43040 5044271 Dispensa de Licitação, em virtude do fracasso da

Licitação 37/2018

Dispensa de Licitação
18/2018 18/2018 2499 6640929 Dispensa de Licitação - OBTV Convenente

2.4.2. Observa-se o preenchimento da aba “Processo de Execução” com os pregões:

2.4.3. Pregão 29/2017, contendo a ata de registro de preços, sendo anexada junto à aba contratos a seguinte documentação: publicação da
adesão no DOU, publicação do extrato no DJE, homologação, adjudicação, o�cio de solicitação da adesão e o�cio de concordância pela JFRS,
publicação do extrato no DOU e Contrato 107/2018;

2.4.4. Pregão 26/2017, sem documentos rela�vos à este junto a esta aba, sendo anexada junto à aba contratos o Contrato 178/2017 e Termo
Adi�vo;

2.4.5. Pregão 11/2017, contendo a ata de registro de preços n. 23, termo de adjudicação e homologação, autorização para o uso da ata e
publicação da adesão no DJE e DOU;

2.4.6. Dispensa de Licitação 02/2018, trata-se de dispensa de licitação, sendo anexados, publicação da dispensa no DJE, exposição de mo�vos
da dispensa, Parecer 56/2018 emi�do pela pregoeira, sendo anexada junto à aba contratos termo de adjudicação, Contrato 132/2018, publicação do
extrato do Contrato no DOU;

2.4.7. Dispensa de Licitação 18/2018, dispensa de licitação, sendo anexado junto à aba contratos a dispensa, exposição dos mo�vos que
ensejaram a mesma, bem como sua publicação.

2.4.8. Verifique-se que a integralização do repasse ocorreu em 17/05/2019 e que desde então não houveram lançamentos rela�vos ao
processo de aquisição dos demais ítens previstos, cabendo jus�fica�vas pelo convenente.

2.4.9. Assim, recomenda-se ao convenente incluir na Plataforma + Brasil, a medida que ocorrer a execução do convênio, no mínimo, os
seguintes arquivos:

Processo de Execução Parecer Jurídico do Edital;

Edital;

Publicação do Aviso de Edital no DOU;

Publicação do Aviso de Edital em Jornal de grande circulação;
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Ata do Pregão;

Adjudicação;

Homologação;

Publicação do Termo de Homologação no DOU

Contratos/ Subconvênio

Parecer Jurídico do Contrato;

Termo de Contrato;

Publicação do Termo de Contrato

Documento de Liquidação
Nota Fiscal com o número do convênio;

Ateste de Recebimento

2.4.10. Recomenda-se ao convenente a apresentação de Relatório Fotográfico de itens adquiridos com recursos do convênio.

2.5. PEDIDO E JUSTIFICATIVA DO CONVENENTE:

2.5.1. Em andamento ao processo de execução do Termo de Convênio em tela, foi subme�do pelo Convenente, via Plataforma +BRASIL, na
data de 27/09/2021, solicitação a fim de ajuste ao plano de trabalho, que tem por objeto:

"O objeto da alteração é a subs�tuição dos bens (1.3.1) 01 servidor para armazenamento, (1.2.4) 02 swicths, (1.1.2) 01 Controladora
Wireless e (1.2.3) 01 firewall por 13 computadores de alta performance (com monitores), 20 monitores extras e 03 impressoras
mul�funcionais. Assim, pleiteamos que os recursos não u�lizados (R$ 117.711,97) para aquisição dos bens relacionados acima sejam
redirecionados para os novos bens de TI indicados acima. O custo para estas novas aquisições é de R$ 116.886,02."

2.5.2. O detalhamento da alteração solicitada está pormenorizado no Plano de Trabalho ajustado (15986448), considerando a necessidade de
subs�tuição de alguns itens previstos, sendo apresentado o pedido de alteração do Plano do Trabalho para este fim.

2.5.3. Em atenção a solicitação foi verificada mediante o O�cio (15986442) encaminhado que a subs�tuição sugerida não ensejará na
supressão de etapas previamente aprovadas, tampouco em alterações da natureza do objeto que permanecerá inalterado, ficando assegurada a
manutenção da funcionalidade do mesmo, bem como foi apresentado anexo a este quadro compara�vo de proposta de ajuste ao Plano de Trabalho.

2.5.4. Considerando que o quan�ta�vo e os valores referentes aos demais itens permanecem inalterados, destacam-se os itens servidor para
armazenamento, switchs, controladora wireless e firewall, estes a serem subs�tuídos pelos itens computadores, monitores extras e impressora
funcional conforme solicitação:

N

Conforme Plano de Trabalho Após Ajuste

Item de despesa/Código de
despesa Qtd. Un.

Valores (R$) Item de despesa/Código
de despesa Qtd. Un.

Valores (R$)

Unitário Total Unitário Total

1 Computadores / 44905235 13 Und R$
5.566,33

R$
72.362,29

Computadores
/ 44905235 13 Und R$

5.566,30
R$
72.362,29

2 Servidor para
armazenamento / 44905235 1 Und R$

18.199,97
R$
18.199,97 - - - - -

3 Switchs / 44905235 2 Und R$
4.392,00

R$
8.784,00 - - - - -

4 Controladora Wireless /
4490235 1 Und R$

72.102,00
R$
72.102,00 - - - - -

5 Impressoras / 44905235 7 Und R$
1.790,69

R$
12.534,83 Impressoras / 44905235 7 Und R$

1.790,69
R$
12.534,83

6 Veículo U�litário Espor�vo
/ 44905252 1 Und R$

104.224,17
R$
104.224,17

Veículo U�litário
Espor�vo / 44905235 1 Und R$

104.224,17
R$
104.224,17

7 Firewall / 44905235 1 Und R$
18.626,00

R$
18.626,00 - - - - -

8 Scanners / 44905235 5 Und R$
4.464,23

R$
22.321,15 Scanners / 44905235 5 Und R$

4.464,23
R$
22.321,15

9 Access point / 44905235 2 Und R$
6.866,29

R$
13.732,58 Access point / 44905235 2 Und R$

6.866,29
R$
13.732,58

10 - - - - - Computadores /
44905235 13 Und R$

7.107,94
R$
92.403,22

11 - - - - - Monitores extras /
44905235 20 Und R$ 916,79 R$

18.335,80

12 - - - - - Impressora
Mul�funcional /
44905235

3 Und R$
2.049,00

R$
6.147,00
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13 - -  - - Saldo - Impressoras /
44905235 1 Und R$ 825,95 R$ 825,95

Total R$
342.886,99     R$

342.886,99

 

2.6. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA:

2.6.1. Notadamente a regular vigência do Termo de Convênio Plataforma +BRASIL nº 902189/2020, a análise sobre o pleito subme�do pelo
Convenente tem como principais preceitos norma�vos a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e a Portaria
Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 2016:

Art. 20. O plano de trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos obje�vos do programa e, no caso das en�dades
privadas sem fins lucra�vos, será avaliada sua qualificação técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ou en�dade repassador de recursos.(...) §3º Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão
o plano de trabalho, desde que subme�dos e aprovados previamente pela autoridade competente
Art. 36. O instrumento poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e jus�ficada, a ser apresentada ao concedente ou
à mandatária em, no mínimo, sessenta dias antes do término de sua vigência, vedada a alteração do objeto aprovado. (Alterado pela
Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019)
...

Art. 41
§ 2º Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo convenente, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em
observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

2.6.2. O Parecer emi�do, apresenta, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), a respeito da possibilidade de
alteração pretendida:

Acórdão nº 299/2018 - Plenário TCU:
"É possível o convenente realizar ajustes nas condições originalmente previstas em instrumentos de convênio celebrados com a União, desde
que não acarretem prejuízo ao alcance dos obje�vos pactuados e sejam subme�dos e aprovados pelo concedente em tempo hábil (arts. 20,
§ 3º, e 36, § 1º, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016)."

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

3.1. Desta forma, considerando a apresentação do Plano de Trabalho Ajustado ao Convênio, de forma a viabilizar sua
execução, a necessidade de ampliação do parque computacional com computadores, monitores e impressoras mul�funcionais adicionais e a
observância a legislação a�nente ao assunto, não foi verificada a incidência de óbices por esta área técnica que viessem a inviabilizar a alteração do
ajuste ao Plano de Trabalho sugerido, sugerindo pelo seu deferimento.

3.2. Ressalta-se que os valores apresentados referentes aos itens de despesas, a serem adquiridos, deverão ser validados pelo Termo de
Referência (ar�go 1º. inciso XXXIV da Portaria nº 424, de 2016), a ser disponibilizado pela Convenente na Plataforma +BRASIL.

 

4. CONCLUSÃO

4.1. Assim, diante do exposto e da concordância ao ajuste, por meio do Despacho 2025/2021/DPJUS/SENAJUS/MJ (16224531), assinado
pelo Sr. Diretor do Departamento de Promoção de Polí�cas de Jus�ça, opina-se pelo DEFERIMENTO à solicitação de ajuste ao Plano de Trabalho nos
termos propostos,  considerando que a mesma não altera o valor global do instrumento formalizado, restringindo-se à alteração a subs�tuição de
itens necessários à execução do objeto previsto, não configurando portanto prejuízo para a administração pública, visto que o valor global e o
objeto firmado permanecem inalterados.

4.2. Aproveitamos para reiterar a necessidade de manter atualizada a Plataforma +BRASIL, mediante a regular inclusão de informações e
documentos exigidos pela legislação aplicável, à medida em que for realizada a execução do Termo de Convênio Plataforma + Brasil nº 840966/2016.

Brasília-DF, na data da assinatura.

À consideração superior.

 

assinado eletronicamente

MARCELO LOPES CANÇADO

Analista Técnico-Administra�vo

De acordo.

À Senhora Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios.

 

assinado eletronicamente

MARIA DE FATIMA CANAVELLO MOURA DE ARAUJO

Chefe da Divisão de Monitoramento e Execução

 

Aprovado.

 

assinado eletronicamente
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DANIELLE MENEZES RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO LOPES CANCADO, Analista Técnico(a) Administra�vo(a), em 26/10/2021, às 18:55, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fa�ma Canavello Moura de Araujo, Chefe da Divisão de Monitoramento e Execução, em
26/10/2021, às 18:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Menezes Rodrigues, Coordenador(a)-Geral de Planejamento e Gestão de Convênios, em
27/10/2021, às 01:35, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código verificador 16240849 e o código CRC
292E63D2  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de
registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08025.000103/2016-79 SEI nº 16240849
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16276243 08025.000103/2016-79

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 
Secretaria Nacional de Jus�ça 

 

 

 TERMO ADITIVO

 
QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
CONVÊNIO Nº 210/2016 (Plataforma + Brasil n.
840966/2016) QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA E O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

 

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ nº 00394494/0072-
20, através da SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, situada à Esplanada dos Ministérios – Bloco “T”,
Anexo II, 4º Andar, Brasília (DF), CEP 70.064-900, nesta capital, neste ato representada pelo Diretor do
Departamento de Promoção de Polí�cas de Jus�ça, BRUNO ANDRADE COSTA, nomeado mediante a
Portaria 1.061 da Casa Civil, de 06 de setembro de 2021 e, subdelegada competência por meio da
Portaria SENAJUS/MJSP Nº 25 de 8 de setembro de 2021, CPF nº 886.437.271-72, doravante
denominada CONCEDENTE e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, situado na Avenida 5A - Av.
Centro Administra�vo nº 750 - BA. CEP: 41745-004, denominado CONVENENTE, CNPJ n.º
04.142.491/0001-66, representado pela Procuradora-Geral de Jus�ça, Sra. NORMA ANGÉLICA REIS
CARDOSO CAVALCANTI , inscrita no CPF 178.493.575-15, domiciliada na Rua Waldermar Falcão, nº 1495,
apto 501 - Pituba - BA, CEP: 418.205-30, resolvem celebrar o presente Termo Adi�vo ao CONVÊNIO
840966/2016, regido pelas disposições con�das na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações no que couber, na Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007, no Decreto nº
6.170, de 25 de julho de 2007 e suas alterações, na Portaria MJ nº 458, de 12 de abril de 2011, na
Portaria Interministerial nº 507, da MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e na Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, no que couber e do que consta no processo
administra�vo nº 08025.000103/2016-79, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este Termo Adi�vo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Convênio Plataforma + Brasil
nº  840966/2016.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA

Fica alterada a Cláusula Quinta do Termo de Convênio, a qual passe a ter a seguinte alteração:

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
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Este Termo de Convênio terá vigência de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de
2021, podendo ser prorrogada, mediante termo adi�vo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este
instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo Adi�vo será providenciada pelo CONCEDENTE no Diário Oficial da União,
devendo ocorrer no prazo de 20 dias a contar de sua assinatura. 

 

E, assim, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em meio eletrônico,
constante no Processo Administra�vo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações
- SEI do concedente.

 

Brasília, na data da assinatura.
 

assinado eletronicamente 
BRUNO ANDRADE COSTA 

Procurador Federal 
Diretor do Departamento de Promoção de Polí�cas de Jus�ça da Secretaria Nacional de Jus�ça 
No uso das atribuições previstas na Portaria SENAJUS/MJSP nº 25, de 8 de setembro de 2021

 

 

assinado eletronicamente 
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 

Procuradora-Geral de Jus�ça

Documento assinado eletronicamente por Bruno Andrade Costa, Secretário(a) Nacional de Jus�ça -
Subs�tuto(a), em 29/10/2021, às 11:01, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI, Usuário
Externo, em 29/10/2021, às 16:07, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 16276243 e o código CRC 3F2B6D7D  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08025.000103/2016-79 SEI nº 16276243
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DESPACHO

Em atenção à manifestação SEI nº 0227474, devolve-se o expediente à Diretoria de Tecnologia da
Informação, para atendimento aos demais pontos sinalizados no despacho SEI nº 0218731, a saber:

 

 COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

 

1. Conforme sinalizado em prestação de contas recente feita pelo Órgão Concedente (relativa a outro
convênio junto ao MPBA), deve haver a juntada de “declaração expressa firmada por
representante legal do MPBA (ou comprovante de registro na Plataforma +BRASIL que a
substitua), atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis para realização da licitação
(inciso II, alínea “d”, do art. 6º, e inciso VIII do art. 7º, da PI424/2016; e Item 2, alínea "d", da
Diretriz nº 01/2018 da Comissão Gestora da Plataforma+BRASIL)”.

 

2. Em se tratando de licitação que envolve verba oriunda de convênio com a União, sugere-se
verificar a necessidade de juntar aos autos estudo técnico-preliminar, nos termos do art. 14 do
Decreto Federal nº 10.024/2019.

 

Além disso, e em atenção à parte inicial do despacho nº 0167766, solicita-se informar se foi feita a
análise ali sinalizada, sobre as outras eventuais normas federais específicas a serem observadas, em
especial no que se refere a normas voltadas às contratações de TCI.

  

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - EXECUTOR (DOCUMENTO Nº 0207792): 

 

Conforme outrora sinalizado no despacho SEI nº 0206875, faz-se necessário adequar o documento nos
seguintes termos:

 

1. PARTE I – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Considerando a informação contida em termo de
referência de que a presente contratação envolve verbas relativas a 2 (dois) convênios com órgão
federais, faz-se necessário incluir na tabela todas as dotações orçamentárias aplicáveis.

Ademais, solicita-se confirmar se haverá a manutenção da utilização de recursos do MPBA previstos
na fonte 100, já que houve a exclusão de bens que, aparentemente, lhe seriam correspondentes.

 

2. PARTE II – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - tabela do item 1.2: Em atenção ao quanto
sinalizado no item 1 deste tópico (relativo à dotação orçamentária), observa-se que a tabela deverá
complementada, para que conste a discriminação dos impactos em cada dotação orçamentária.

Deste modo, deverá ser incluída uma linha para cada uma das dotações a serem incluídas na PARTE
I, preferencialmente com segregação por convênio (origem do recurso). Neste sentido, segue
proposta de adaptação da tabela existente no formulário-padrão:

 

DOTAÇÃO
SALDO DE
DOTAÇÃO

(R$)

VALOR DESTINADO À
CONTRATAÇÃO (R$)

IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO

(percentual da despesa
sobre o saldo

orçamentário)

ORIGEM DO
RECURSO
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
04/11/2021, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0227705 e o código CRC E587C394.
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LICITAÇÃO – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DECLARAÇÃO – EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

Declaro,  para os devidos fins,  nos termos do artigo 11,  III  e IV,  e do artigo 73,  I,  ambos da Lei Estadual/BA nº
9.433/2005,  que  existem  recursos  orçamentários  e  financeiros  disponíveis  para  dar  suporte  à  despesa  com  a
contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro e
nos dois subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 

DOTAÇÃO
UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA/
GESTORA

AÇÃO (P/A/OE) REGIÃO
DESTINAÇÃO DE

RECURSOS
ELEMENTO DA

DESPESA

1 UO 40.601 / UG 0003 5108 9900 100 44.90.52

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 153.613,04 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e
treze reais e quatro centavos.

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE (2021):

DOTAÇÃO
ELEMENTO

DA DESPESA

SALDO DE
DOTAÇÃO

 (R$)

PREVISÃO DE GASTO
COM A CONTRATAÇÃO

NO ANO
 (R$)

IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO

*
CONVÊNIO

1 44.90.52 R$  1.956.740,00 R$ 42.874,02  2,19% 840955/2016

2 44.90.52 R$ 1.956.740,00 R$ 110.739,02 5,65% 840966/2016

* Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES – Escolher uma opção:

(  X )   A) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário-financeiro em
qualquer dos exercícios orçamentários financeiros seguintes.

(   )    B) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os dois próximos exercícios será de:

EXERCÍCIO (ANO) IMPACTO (R$)

20 R$ 

20 R$ 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: JORGE ALBERTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO

MATRÍCULA: 352.485

UNIDADE ADMINISTRATIVA: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI 

DATA: 30/11/2021.
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MANIFESTAÇÃO

 

 

Prezados. Bom dia!!

 

 

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria o PROCESSO
LICITATÓRIO - SEI Nº 11029/2021, para  Aquisição de Mini-Desktop e
Monitores, encaminhada para diligenciamentos.

Oportunamente, informamos que a Diligência solicitada no Despacho DCCL - Licitações - SEI
nº 0227705, quanto às Informações Orçamentárias, foram devidamente SANEADAS com as
Informações Orçamentárias - SEI nº 0246711 e o processo encontra-se APTO ao
prosseguimento regular, o qual encaminhamos o processo para adoção de providências.       

Por fim, destacamos a juntada ao Processo Licitatório do Relatório de acompanhamento do
Convênio do ano 2020 de Itapetinga (840955) e Euclides da Cunha (840966) e Declaração de
Dotação Orçamentária dos Convênios Itapetinga e Euclides da Cunha, referente ao ano de
2021.

 

Atenciosamente.

 

Jorge Alberto dos Santos Conceição.

Assistente Técnico-Administrativo

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Execução Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por Jorge Alberto dos Santos
Conceicao em 30/11/2021, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0246749 e o código CRC 243CD822.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

nº 840966/2016 e nº 840955/2016   
 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE 

 

Unidade demandante:  Diretoria de Tecnologia da Informação 

Titular da unidade:  YURI GONZALEZ ARAUJO 
Responsável pela 
elaboração do ETP: 

ODILON BARROS DOS SANTOS 

 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

 Modernização do parque tecnológico das Promotorias de Justiça Regionais (PJR) de Justiça Euclides 

da Cunha e Itapetinga através da aquisição de bens de TI (mini desktops e monitores). 

 

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Atender ao projeto de ampliação do parque computacional das unidades do interior, visando equipar 

seus servidores e promotores com uma solução de mini desktops com respectivos monitores e 

monitores adicionais. As PJRs de Itapetinga e Euclides da Cunha tiveram seus quadros de servidores 

ampliados nos últimos 2 anos sendo necessário o aumento do quantitativo de equipamentos.  

 

Estas duas cidades são pontos estratégico em suas regiões e apresentam importantes dados de 

crescimento na demanda por serviços de atenção às populações rural e urbana, sobretudo no que diz 

respeito à garantia de direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que sempre estiveram 

à margem de qualquer processo de desenvolvimento.  

 

Faz-se necessário ao MPBA acompanhar a evolução da tecnologia, bem como a crescente utilização 

desta, para a prática de ilícitos. Esta atualização dos equipamentos torna as atividades de fiscalização 

mais célere e assertiva.  

 

É importante a utilização de equipamentos avançados, com alto nível de processamento, 

armazenamento e memória, para proporcionar maior agilidade às atividades desenvolvidas no 

Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais. visto que os Servidores trabalham 

com softwares mais robustos. 

 

Diante do exposto, justificamos a necessidade da aquisição de bens de TI visando dar suporte ao 

Escritório Regional de Euclides da Cunha e Itapetinga na execução de suas estratégias operacionais, 

completando seus processos de forma eficaz e eficiente com o suporte de equipamentos de informática 

atualizados. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS  

 

4.1 REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Os bens de TI devem atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos: 
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• Mini Desktop, (com processador tipo x86, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, 

com suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 

256GB; monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 

10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 

Professional 64 bits, em português e 60 meses de garantia (on site) de fábrica.);  

• Monitores adicional, (LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; Resolução mínima de 

1920 x 1080; Número de cores mínimo de 16,7 milhões e 60 meses de garantia (on site) de 

fábrica.) 

 

4.2 SUSTENTABILIDADE 
 

O objetivo deste ETP, visa suprir as necessidades atuais das PJRs, buscando alternativas 

economicamente viáveis. Os equipamentos pesquisados atendem aos requisitos de qualidade e 

sustentabilidade em seu processo de produção. 

Junto a isto, a qualificação dos equipamentos para o atendimento ao público, proporciona também uma 

melhoria na qualidade do atendimento e ajuda a atuação do Ministério Público na fiscalização do 

cumprimento das leis. O trabalho desenvolvimento pelo MPBA colabora diretamente no 

desenvolvimento da região. A fiscalização da atuação dos gestores público nas áreas da educação, 

saúde e segurança impulsiona a sustentabilidade local. Garantindo qualidade de vida para as atuais e 

futuras gerações. 

5. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 

Atualizar os equipamentos e sistemas operacionais é uma das principais necessidades para a 

manutenção da estabilidade e desempenho das atividades operacionais do Ministério Público em 

especial dos Escritórios Regionais de Euclides da Cunha e Itapetinga. 

Atualmente o número de aplicações desenvolvidas para assessorar e dar suporte as atividades do 

MPBA, só fizeram crescer.  Aplicações como: IDEA, Processo Eletrônico Judicial; E-saj, CION, 

SIGA, Microsoft Teams e outras. São algumas das indispensáveis ferramentas de trabalho. 

Todas estas soluções necessitam da configuração mínima de equipamentos sugerida como solução 

nesta ETP. É constante o número de atualizações sofridas pelos citados aplicativos e ter um 

equipamento capaz de processar e entregar resultados aos utilizadores dos PCs é de fundamental 

importância. 

A necessidade dos monitores adicionais justifica-se na utilização dos aplicativos IDEA, PJE e E-saj. 

O processo eletrônico já é uma realidade nas citadas promotorias. A presença da segunda tela dinamiza 

a leitura dos documentos contidos no processo e agiliza os procedimentos internos de 

edição/recebimento e resposta processuais. 

Diante ao exporto, confirmo a viabilidade de aquisição da referida solução. 

 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

ITEM INDICAÇÃO RESUMIDA DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 
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1 

 
MINI DESKTOP 

 

 
18 

2 
 

MONITOR  
 

 
28 

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

       7.1 Levantamento de preço através de informações de licitações federais homologadas. 

 

OBJETO: 
1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  

2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 - Conselho 
Federal de 
medicina 
(pregão 

17/2021 - 
UASG 

929158) 
 

2 - 
Universidad
e Federal da 

Bahia 
(pregão 
31/2020 

UASG 
153038) 

 

3 - Comando 
da Marinha 

do Brasil 
(pregão 
25/2019 

UASG 
751212) 

4-
Universida
de Federal 
de Minas 

Gerais 
(pregão03/
2020 UASG 

153254) 

5 - Tribunal 
Regional 

Eleitoral _ 
SP (pregão 

09/2021 
UASG 

70018) 

Valor unitário 
Máximo 

Referencial 

R$ R$ R$ R$  R$ 

01 

Mini Desktop, com processador tipo 

x86, com no mínimo 04 (quatro) 

núcleos e 8 threads, com suporte a 
32bits e 64bits; 16GB de memória 

DDR4 2666; um disco SSD 

256GB; monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 

Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-

Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 

10 Professional 64 bits, em português 

e 60 meses de garantia (on site) de 
fábrica.;  

R$ 6.850,00 R$ 7.254,83 R$ 7.219,00   R$ 7.107,94 

02 

Monitor LED de no mínimo 23 

polegadas, widescreen; Resolução 

mínima de 1920 x 1080; Número de 
cores mínimo de 16,7 milhões e 60 

meses de garantia (on site) de fábrica. 

R$ 955,37   

 

R$ 807,00 

 

R$ 988,00  R$ 916,79 

    7.2 ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
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7.3 CONSULTA INTERNET 

 
 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Os valores encontrados nesta estimativa foram encontrados a través de pesquisa de preço em 

licitações federais. 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MINIMAS SUGERIDAS) 

CÓDIGO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO 

QUANTI
DADE  

VALOR UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR TOTAL MÁXIMO 
POR ITEM 

1 

 
Mini Desktop, com 

processador tipo x86, com no 

mínimo 04 (quatro) núcleos e 

8 threads, com suporte a 

32bits e 64bits; 16GB de 

memória DDR4 2666; um 

disco SSD 

256GB; monitor LED de no 

mínimo 23 

polegadas, widescreen; Mous

e, Teclado, LAN 

10/100/1000, Wi-

Fi compatível no mínimo com 

os padrões 802.11ac e 

802.11ax; Windows 10 

Professional 64 bits, em 

português e 60 meses de 

garantia on site de fábrica.;   

 

471901 UN 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
R$ 7.107,94 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R$ 127.942,92 
 

 

2 

  

Monitor LED de no mínimo 

23 polegadas, widescreen; 

Resolução mínima de 1920 x 

1080; Número de cores 

mínimo de 16,7 milhões e 60 

meses de garantia on site de 

fábrica.;   

 

460039 
 

UN  
  

28 

 

 

 

 
 

 

R$ 916,79 

 
 
 
 
 

R$ 25.670,12 

 
 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)                                             R$ 153.613,04 
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9.  JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 

Conforme nos orienta os incisos I e III do artigo 48 da LC 123/06 - com a redação dada pela LC 147/14 

-, quais sejam, a realização de licitações exclusivas nos itens de contratação de até R$ 80.000,00 e o 

estabelecimento de cota reservada de até 25% do objeto para aquisição de bens de natureza divisível. 

 

Justificamos a necessidade de fracionamento do Item 1 deste ETP na oportunidade da elaboração do 

Termo de referência. 

  

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS 

 

Não será necessária qualquer contratação correlata adicional, pontualmente junto a especificação 

técnica necessária ao equipamento, solicitamos garantia de 60 meses do fabrica. Requisito este, já 

incluso no valor estimado. 

 

 

11. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO MPBA 

 

Esta proposta de contratação está em alinhamento com o Plano Estratégico Institucional 2011-2023, 

da seguinte forma: 

 

Objetivo: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E IMPLANTAR 

NOVO MODELO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)  

 

17.1 Estratégia: Prover infraestrutura tecnológica atualizada, integrada e alinhada ao negócio. 

 

17.1.5 Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto visando à ampliação e à renovação do 

parque computacional do MP/BA, atendendo de forma progressiva a necessidade dos membros, 

servidores e estagiários do Ministério Público. 

 

 

12.RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

O MPBA tem como objetivo a aquisição de equipamentos de informática que irão compor o parque 

tecnológico de tecnologia da informação das PJR de Euclides da Cunha e Itapetinga, servindo para 

atender necessidades com demandas locais já descritas nas necessidades de contratação. 

 

 Assim, os equipamentos que serão contratados devem:   

 

• Atender todas as especificações técnicas;  

• Proporcionar capacidade as PJRs de Euclides da Cunha e Itapetinga para atendimento de 

diversas demandas simultâneas; 

• Impacto positivo na rotina dos usuários da solução, como a diminuição de defeitos em 

equipamentos e consequente indisponibilidade dos mesmos; 

• Rapidez e eficiência em seus processos de atendimento à população;  
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13. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PREVIAMENTE  

 

As PJRs de Euclides da Cunha e Itapetinga já possuem estrutura capaz de comportar o recebimento da 

referida solução, não sendo necessária nenhuma providência prévia. 

 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

Não existem impactos ambientais relacionados a referida solução.  

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

 

Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisição dos equipamentos mini desktops e monitores 

adicionais são viáveis para a contratação e atendem à demanda de aparelhamento das unidades. 

Cumpre salientar que a conclusão pela viabilidade leva também em consideração os aspectos 

financeiros, pois em pesquisa de mercado realizada, identificou nos orçamentos orientativos a 

viabilidade da aquisição. A mesma pesquisa de mercado também afirma que comercialmente é 

possível, haja visto a diversidade de opções de fornecimento dos equipamentos com valores 

compatíveis economicamente. Reafirmo então, os aspectos técnicos e declaro a contratação pretendida 

como viável para alcançar os resultados esperados pela Administração.  

 

 

 

 

_______________________________________ 

ODILON BARROS DOS SANTOS 
Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar 
(DTI - CAAU) 
 

 

 
_____________________________________ 
YURI GONZALEZ ARAUJO 
Representante da Unidade Administrativa 
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MANIFESTAÇÃO

Em atendimento às solicitações no despacho nº  0227705, encaminhamos o expediente
com o saneamento do itens: Estudo Técnico Preliminar e as complementações das
informações orçamentárias. Entretanto solicitamos a continuidade no andamento do
referido expediente, sem a documentação da declaração firmada por representante legal
do MPBA junto a Instituição cedente, o que será providenciado e anexo, posteriormente
por esta DTI.

Documento assinado eletronicamente por Odilon Barros dos Santos em
13/12/2021, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0258304 e o código CRC D2A2F360.
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DESPACHO

Recebido o processo SEI nº 19.09.00841.0011029/2021-30, para agendamento da sessão de abertura,
visando a aquisição de mini desktops e monitores. 

 

Define-se a modalidade licitatória como PREGÃO ELETRÔNICO, que passa a ser o Pregão Eletrônico
nº 03/2022, considerando o encerramento do exercício financeiro 2021. 

 

Tendo em vista a ausência da servidora Monica Fabiane da Silva Sobrinho, matrícula nº 351.906, na data
da sessão, altero para ser o pregoeiro(a) oficial responsável pela condução do certame a servidora
Fernanda da Costa Peres Valentim, matrícula nº 352.831.

 

Salvador, 15 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Bastos Stucki em
15/12/2021, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0260189 e o código CRC 33DFA588.
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PREÂMBULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022  

O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
pregão eletrônico, regido pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e subsidiariamente pela Lei Estadual 9.433/2005. O Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas 
as suas fases. 

1. OBJETO 

Aquisição de mini desktops e monitores, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL 

R$ 153.613,04 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e treze reais e quatro centavos) 

3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS 4. REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme ANEXO II – Termo de Referência NÃO 

5.  EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
6.  EXIGÊNCIA DE MODELO E/OU MARCA 
ESPECÍFICO(A)(S) 

7. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

NÃO NÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

8. REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

AMPLA CONCORRÊNCIA ITEM 01 

PARTICIPAÇÃO RESTRITA A MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

ITENS 02 e 03 

9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras/pt-br 

9.2 ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: A partir de 16/12/2021  HORA: 08:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.3 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA: 17/01/2022    HORA: 09:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

9.4 MODO DE DISPUTA: ABERTO  

9.5 INTERVALOS MÍNIMOS DE VALORES OU 
PERCENTUAIS ENTRE LANCES: 

Conforme previsão detalhada no sistema eletrônico de licitação. 

10. UNIDADE SOLICITANTE 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Diretoria de Tecnologia da Informação 19.09.00841.0011029/2021-30 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UO/UG AÇÃO (P/A/OE) Região Destinação de recursos Elemento de despesa 

40.601.0003 5108 9900 100 44.90.52 

13. ANEXO(S) AO EDITAL: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA                                               ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA                                    
ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS         

14. ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 
41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0113. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) 
Oficial: Fernanda Valentim. 
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-
mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SEÇÃO I. 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME 

(POR FASE PROCESSUAL) 

FASE DOCUMENTO 
REGRAS EM 

EDITAL 

CADASTRAMENTO 
INICIAL  

 
(ANTES DA 

SESSÃO PÚBLICA) 

1) Cadastramento eletrônico da proposta de preços em sistema, mediante 
preenchimento do formulário eletrônico cabível 

PARTE II, SEÇÃO I 

2) Declarações exigidas pela legislação vigente, a serem formalizadas mediante 
assinalamento em campos próprios do sistema 

PARTE I, SEÇÃO III 

3) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal cabível  PARTE III 

4) Documentação probatória de regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação. 

 
c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

PARTE III 

5) Documentação de qualificação técnica: 
 

a) Atestado(s) de capacidade técnica; 

PARTE III 

6) Documentação de qualificação econômico-financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial; 

PARTE III 

FASE DE 
ACEITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
 

(APÓS DISPUTA 
DE LANCES) 

1) Proposta de preços ajustada aos lances finais ofertados 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

 
PARTE V, SEÇÃO 

III 

2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

3) Declaração de autenticidade 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

4) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) 
ou representante legal não indicado em contrato social: 
 
a) Procuração por instrumento público ou particular OU outro documento 

jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; 
 
b) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes, caso esta não consta 

na documentação enviada à título de habilitação jurídica 

PARTE I, SEÇÃO II 
 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 
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5) Documentos técnicos de produto  
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

6) OUTRO(S) DOCUMENTO(S): 
 

6.1) Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador; 
 
6.2) Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e 
ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

 
6.3) Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE que comprove ser revendedora autorizada do FABRICANTE; 
 
6.4) Declaração que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do 

FABRICANTE; 
 
6.5) Certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950; 
 
6.6) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000; 
 
6.7) Certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B; 
 
6.8) Certificação ou relatório de que nenhum dos equipamentos fornecidos não 

contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres 
difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na 
diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para 
efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação 
emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat; 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

FASE DE 
JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO 

Documentações complementares e respostas a diligências, caso solicitadas pelo(a) 
pregoeiro(a) 

PARTE V 
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PARTE I – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO  

 
1. Como condição específica para participação neste pregão, é necessário que as licitantes realizem, previamente, o credenciamento no 
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. 
 

1.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

1.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras/pt-br, por 
meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 
1.1.2 O credenciamento atribuirá chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no 
Portal de Compras do Governo Federal. 

 
1.2 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
1.3 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o credenciamento 
junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio da Central de Atendimento Telefônico por aquele 
disponibilizada ou através do sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção da capacidade 
técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
3. O acesso ao sistema de licitações através do perfil da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação, ação 
e/ou declaração efetuada por seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse o sistema com token, login 
e/ou senha cadastrados pela licitante; 
  

3.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros; 

 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 
4. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, que atendam a 
todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso ao sistema eletrônico provido 
pelo Governo Federal, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br, conforme orientações gerais indicadas na SEÇÃO I desta PARTE I 
do edital. 
 

4.1. Conforme discriminado no item 8 do preâmbulo deste Edital, há previsão de reserva de cota sobre o quantitativo total licitado, 
a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006. 

  
4.1.1 Cada cota será disputada em item ou lote apartado, conforme o caso, do qual participarão apenas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se credenciarem em sessão para fazerem jus ao tratamento diferenciado.  
  
4.1.2 A reserva da cota não impede a participação, e consequente contratação, das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte relativamente aos demais itens/lotes, disputados em ampla concorrência. 

 
4.2. As licitantes deverão utilizar certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.3. Como condição de participação, ademais, deverá a licitante cadastrar sua proposta de preços em sistema, além de proceder ao 
envio eletrônico de documentos, conforme SEÇÃO III desta PARTE I. 
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4.4. Todos os documentos que, no curso do certame, ensejarem assinatura por representante legal da licitante deverão 
estar lastreados em comprovação documental de que o(a) subscritor possui os devidos poderes para representá-la. 
 

4.4.1 Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a), deverá haver a apresentação, no momento 
oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo 
constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração 
particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 
4.4.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente, tal poder 
deverá constar expresso no documento de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente 
hábil a comprovar a representação legal. 
 
4.4.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos itens 4.4.1 e 4.4.2 implicam na não aceitação dos 
documentos subscritos pela correlata pessoa física. 

 
5. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:  
  

a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
 
b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração; 
 
d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
f) f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme legislação aplicável; 
 
g) empresa que estiver em processo de falência; 

 
h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
 
i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e 
que tenha objeto similar ao da empresa punida; 

 
j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação; 

 
k) membros e servidores da Administração; 
 
l) demais agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal; 

 
5.1. Para fins do disposto no item 5 desta Seção, entende-se por: 

 
5.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas. 
 
5.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia. 
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5.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar, além 
de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de: 

 
5.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que 
ofenda a legislação vigente;  
 
5.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ; 
 
5.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  
 
5.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;  

 
5.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração 
direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.  
  
7. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por sua natureza, 
se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou por este Ministério Público 
do Estado da Bahia, quando for o caso. 
 
8. A licitante será responsável por/pela:  
 

a) Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
 
b) Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta e, quando 
necessário, os documentos complementares. 
 
c) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da 
consequente contratação, sob as penas da lei. 

 
d) Todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Público do Estado 
da Bahia ou ao provedor do sistema, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
e) Acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe 
de apoio.  
 
f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão da 
presente licitação. 
 
g) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:  

 
g.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br; 

 
g.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes; 

 
g.3) No sistema eletrônico de licitações provido pelo Governo Federal, pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br, através dos 
avisos inseridos para este certame, vinculado à UASG 926302; 

 
g.4) No Diário Oficial da União pelo sítio www.in.gov.br/web/guest/inicio, quando se tratar de licitação com a utilização recursos 
oriundos de Convênios com o Governo Federal. 
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8.1. A ausência de envio integral das documentações requeridas à licitante a cada fase do certame implicará na sua desclassificação 
ou inabilitação, conforme o caso, resguardadas as situações em que for cabível a aplicação do disposto na SUBSEÇÃO III da SEÇÃO 
IV da PARTE V deste edital, no que se refere às hipóteses de realização de diligência. 

 
9. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o encaminhamento de 
informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal. 
 
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos: 
 

10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
10.2 www.gov.br/compras/pt-br, mediante busca combinada entre o número desta licitação e o da UASG 926302. 

 
 

SEÇÃO III – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
(ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
11. Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa a todos os itens que pretende disputar e encaminhar os documentos de habilitação, 
todos conforme exigido em edital. 

 
11.1. O cadastramento da proposta e o envio dos documentos exigidos no edital ocorrerão digitalmente, via sistema, por meio de 
chave de acesso e senha. 
 

11.1.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, mediante solicitação expressa do(a) 
pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
11.2. Para que seja considerada apta à disputa, a licitante deverá realizar previamente as seguintes ações, através do sistema 
eletrônico: 

 
11.2.1. Realizar o cadastramento em sistema da(s) oferta(s) relativa(s) a todos os itens/lotes que irá disputar (item a item), 
mediante preenchimento de formulário eletrônico de proposta; 
 
 
11.2.2. Anexar, através de campo próprio em sistema, os documentos indicados na PARTE III deste edital, observada a 
possibilidade de substituição por registro cadastral, conforme SEÇÃO III daquela PARTE; 
 
11.2.3. Declarar, em campo(s) próprio(s) do sistema, assinalando o campo “SIM”: 

 
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital; 

 
b) a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação; 

 
c) o não emprego de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e o não emprego de 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
 

d) a elaboração independente de proposta; 
 

e) não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
 

11.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar tal condição em campo próprio do sistema eletrônico, assinalando o campo 
“SIM”, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal. 
 

11.2.4.1. Nos itens/lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “NÃO” impedirá o prosseguimento no certame; 
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11.2.4.2. Nos itens/lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.3. As ações deverão ser realizadas em sistema antes da data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas/documentos. 

 
11.4. A ausência de adoção de quaisquer das ações exigidas pelo sistema implicará no não cadastramento da oferta pela licitante, de 
modo a impossibilitar sua participação na disputa de lances. 
 
11.5. A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 11.2.3 e 11.2.4 sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
edital, e demais legislações aplicáveis. 
 
11.6. O eventual envio inicial de documentação relativa à Habilitação no campo relativo à Proposta de Preços, poderá ser admitido 
pelo(a) pregoeiro(a) visando a aptidão da licitante à participação no certame, desde que toda a documentação exigida em edital 
tenha sido integralmente enviada via sistema, dentro do prazo estabelecido. 
 
11.7. A Plataforma COMPRAS GOVERNAMENTAIS disponibiliza página para esclarecimento das licitantes acerca do cadastramento e 
do uso do sistema eletrônico de licitações, através dos endereços https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/fornecedores/home 
e  https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/novo-pregao-eletronico.    

 
12. O cadastramento inicial da proposta de preços de cada licitante, conforme item 11.2.1 desta SEÇÃO, se restringe ao preenchimento 
do formulário eletrônico em sistema. 
  

12.1. Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de lances), será considerado somente o conteúdo contido no 
formulário eletrônico de proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema (SEÇÃO I da PARTE II). Por 
conseguinte, será considerado não apresentado documento de proposta de preços inicial, eventualmente inserido em sistema sob 
a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública. 
  
12.2. Para fins de aceitação de proposta de preços da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), após a finalização da disputa de lances, 
serão considerados os documentos enviados sob a forma de anexo, após a correlata convocação pelo(a) pregoeiro(a), nos termos 
dos regramentos constantes nas SEÇÕES II e III da PARTE II deste edital. 

 
13. As licitantes poderão incluir, retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 
eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 

13.1. Após o início da sessão pública, não cabe mais a desistência da(s) proposta(s) ofertada(s) em sistema, nem a inclusão, 
substituição ou retirada de arquivos. 

 
14. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de classificação das 
propostas.  
 
15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para 
avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

 

SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. As licitantes poderão optar por disputar tantos itens quanto lhes for oportuno, mediante a realização do cadastramento da(s) 
correspondente(s) proposta(s) individualizada(s) em sistema. 
 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá preencher o formulário eletrônico apresentado na tela, mediante 
inserção dos dados pertinentes à(s) sua(s) proposta(s) de preços, vedada a identificação da proponente ou do seu(sua) representante 
legal, sob pena de desclassificação. 
 

2.1. A licitante deverá preencher todos os campos exigidos no formulário eletrônico, conforme o objeto da licitação, incluindo os 
campos de descrição detalhada do objeto, valores, marca/fabricante e modelo/versão. 
 

2.1.1. Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à correspondente 
especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
2.1.2. Não serão aceitas propostas cadastradas que: 

 
a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado; 

 
b) indiquem, na descrição dos itens, conteúdo genérico incapaz de individualizar as características gerais de cada um deles, 

a exemplo de expressões como “conforme edital” e “nos termos solicitados”; 
 

c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

3. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente nacional 
(Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste Edital. 
 

3.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação. 
  
4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e anexos, 
especialmente as constantes do termo de referência, instrumento de contrato, além das informações, garantias e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento superveniente; 
 
4.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
 

SEÇÃO II – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES)  

 
5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da respectiva 
convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame: 
 

a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de acordo com as regras e condições 
deste edital; 
 

b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 
 

c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no curso do 
certame.  
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d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA, salvo se constar como 

documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 
 

e) DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) de cada item ofertado, conforme exigência constante na SEÇÃO 
III desta PARTE II do edital;  
   

f) OUTROS DOCUMENTOS conforme exigência constante no item 12 da SEÇÃO III desta PARTE II do edital: 
 

 
5.1. Não será obrigatoriamente exigido o envio de documentos técnicos de produto (catálogos, manuais etc.) em conjunto com a 
proposta de preços ajustada. 

 
5.1.1 Entretanto, caso ocorra dúvidas quanto a item(ns) ofertado(s), será solicitado à licitante o envio do documento técnico 
de quaisquer dos produtos, a fim de subsidiar a análise técnica pela unidade responsável. 
 
5.1.2 O envio, se necessário, deverá seguir o regramento constante no item 11 desta PARTE II do edital. 
 
5.1.3 Alternativamente ao envio do documento técnico, o(a) Pregoeiro(a) poderá facultar à licitante o envio de amostra(s) do 
bem ofertado, sem ônus à Administração.  
 

5.1.3.1 A amostra deverá ser enviada dentro do prazo-limite estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), para o endereço por este 
indicado via mensagem em sistema.  

 
5.2 A ausência de envio da documentação adicional solicitada implicará na imediata desclassificação da respectiva licitante. 

 
6. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, a seguir. 
 
7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a apresentação em desacordo com os 
regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as regras relativas à 
possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 

 

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
E DOCUMENTOS CORRELATOS 

(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES) 

 
8. A PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (cláusula 5, “a”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser enviada preferencialmente 
conforme modelo constante no ANEXO I e conter, minimamente, os seguintes dados:  

 
a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações descritas e/ou exigidas na tabela “PROPOSTA 

DE PREÇOS” constante no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA deste edital;  
 

b) indicação de modelo/versão e marca/fabricante ofertado para cada item; 
 

c) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada lote ou item ofertado (conforme o caso), de valores 
idênticos àqueles ofertados em sistema (após finalização da disputa ou negociação com o pregoeiro); e  
 

d) dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura); 
 

8.1 As propostas deverão conter valores unitários e totais: 
 

a) expressos em moeda nacional (Real – R$); 
 

b) indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e  
 

c) exatos, isto é, sem dízimas.  
 

8.2 Não serão aceitas propostas: 
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a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas; 
 

b) com indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

c) que contenham informações sobre modelo/versão e marca/fabricante divergentes daquelas inseridas em sistema 
quando do preenchimento do formulário eletrônico. 

 
8.3. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou 
filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação. 
 
8.4. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, nem 
qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 
8.5. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão 
pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 

8.5.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 
8.6. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, 
consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 

8.6.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de 
Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.  

 
8.7. O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne 
prazo menor ou que não o estipule. 
 

8.7.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando 
facultado às licitantes ampliá-lo.  

 
9. As DECLARAÇÕES (cláusula 5, “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital) deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme os 
seguintes modelos: 

 
DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 

 
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis,  que, em 
atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores 
ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

________________, _______de _______________ de  20____. 
 

_______________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ    

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

  
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu(sua) representante 
legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias 
digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão 
Eletrônico nº ____/_____, são autênticas e condizem com os documentos originais.   

  
Salvador, _____de __________________ de 20___.  

_____________________________________________________________  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ     

REPRESENTANTE LEGAL   
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10. A PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA (cláusula 5, “d”, da Seção 
II desta Parte do Edital) deverá ser apresentada(o) na hipótese de a licitante se fazer representar na licitação por pessoa física distinta 
daquela prevista no ato constitutivo da empresa (ou alteração mais recente), apresentado à título de habilitação jurídica. 

 
10.1. A apresentação deverá ocorrer conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:  

  
a) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por mandatário, deverá haver apresentação da procuração que 

contemple expressamente este poder, conforme indicado no item 4.4.1 da SEÇÃO I da PARTE I deste edital; 
  

b) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente cuja outorga de 
poderes não conste em ato constitutivo (contrato/estatuto social ou alteração mais recente), deverá ser apresentado 
documento jurídico hábil a comprovar a designação do(a) representante para o exercício dos poderes relativos 
à administração da empresa ou, especificadamente, de poderes que englobem a oferta de propostas e apresentação 
de documentos, tais quais aqueles exigidos para o certame;  

 
10.2. Será dispensado o envio do documento probatório de representação legal, em conjunto com a proposta de preços, na hipótese 
daquele constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
10.3. Procurações formalizadas mediante instrumento particular deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme o seguinte 
modelo: 

 

PROCURAÇÃO 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço comercial à 
___________________________________, neste ato representada por _______________________________________ 
(qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), cargo ____________________, CPF ____________________, pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) 
Sr.(a)_________________________________________, CPF _________________________, estado civil __________, 
nacionalidade ______________, profissão _______________, residente à 
___________________________________________________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de 
preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, 
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 
 

11. DOCUMENTO TÉCNICO emitido pelo fabricante de cada bem ofertado (Item 5.1 da Seção II desta Parte do Edital).  
 

11.1 Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de documento único que englobe todas as 
especificações técnicas exigidas, quanto a apresentação de múltiplos documentos. 
 
11.2 O(s) documento(s) deverá ser capaz de comprovar o atendimento do objeto às especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência – ANEXO II e nas “Especificações Técnicas Detalhadas” – ANEXO III a este edital.   

 
11.3 Somente serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo(s) fabricante(s), tais como catálogos técnicos, 
manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas), páginas da 
internet e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante 
possui especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias.  
 
11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em língua portuguesa. Entretanto, será admitida a apresentação de 
arquivos técnicos em idioma diverso do nacional, produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que acompanhados de 
tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 753

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 13 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
11.4.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso do português e que estejam 
desacompanhados da respectiva tradução. 

 
12. OUTROS DOCUMENTOS (cláusula 5, “f”, da Seção II desta Parte do Edital). 

 
11.1 RELATÓRIO DA PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR. 
 

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que demonstre atingir índice de, no mínimo, 

10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída 
do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador ofertado atinge os índices mínimos 
de desempenho, pois tal referência nos garante que o processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal 
garantia nos assegura que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos equipamentos (5 anos) teremos 
um equipamento capaz de durante esse tempo, suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas 
eventualmente desenvolvidas.  

 
11.2 DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE COMPROVANDO 

EXCLUSIVIDADE NA PRODUÇÃO DA PLACA MÃE, BIOS E SER DETENTOR DO PROJETO BÁSICO DO MODELO OFERTADO. 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter exclusividade na produção da placa 

mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do 
regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas 
com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência desta declaração para garantir que o 
equipamento é produzido exclusivamente para uso coorporativo e não equipamentos produzidos para linha doméstica de 
livre comercialização no mercado.  

 
11.3) DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE COMPROVE SER 

REVENDEDORA AUTORIZADA DO FABRICANTE.  
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01    
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE. Comprovar ser revendedora autorizada do FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da comprovação da relação entre a Licitante e o 

Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, viabilizar e 
intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma dinâmica e celeri. Excluindo execução de procedimentos não 
padronizados e não atestados pelo FABRICANTE. 

 
11.4) DECLARAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO PERTENCE À LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE. 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, 

não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial; 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justifica-se a exigência o fato que a destinação da utilização do referido objeto 

é o uso coorporativo. O que torna a sua utilização diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes equipamentos 
possuam componentes eletrônicos qualificados, maior resistência, durabilidade, padronizados e que atenda a normas e 
exigências técnicas que este MP se submete.    

 
11.5) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO O DE CONFORMIDADE AO IEC 60950  
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
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o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 60950 
comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 
solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a segurança elétrica dos 
equipamentos. 

 
11.6) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 61000 
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 61000 

comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 

solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 
11.7) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO CISPR 22 CLASSE B 
 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação CISPR 22 classes 

B comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 

solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a rádio perturbação e interferência 
eletromagnética. 

 
11.8) CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE QUE NENHUM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NÃO CONTEM SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS, COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS 
(PBBS) E ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA 
RESTRICTION OF CERTAIN HARZADOUS SUBSTANCES (ROHS), SENDO QUE, PARA EFEITOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO 
PRODUTO, DEVERÁ SER FORNECIDA CERTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO, SENDO 
ACEITA, AINDA, A COMPROVAÇÃO DESSE REQUISITO POR INTERMÉDIO DA CERTIFICAÇÃO EPEAT. 

 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro 

ou certificação Epeat. 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi exigida como característica do 

produto, e não como requisito de habilitação) 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve seguir as diretivas de não conter 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO, 
sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a 
solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar índices aceitáveis de substâncias 
perigosas. Estando esta solicitação de acordo com o previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em 
concordância com os Acórdãos 545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio no sistema, quando do cadastramento inicial da oferta em 
sistema (antes da abertura da sessão pública): 
 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
 
b) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
 
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta PARTE III do Edital, a seguir. 
 
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas Seções 
desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, 
conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 
 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA (cláusula 1, “a”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser apresentada conforme o enquadramento legal 
da empresa, consistindo em:  
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;  
 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
 

e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 

5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (cláusula 1, “b”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos/certidões: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
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d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado 

de Regularidade do FGTS – CRF. 
 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
5.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 5, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a apresentação de 
documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeração de tais inscrições. 
 
5.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com 
efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 
5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

 
5.3.1. Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.3.1.1. O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame. 

 
5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

5.4 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (cláusula 1, “c”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante apresentação de: 
 

6.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

 
6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:  
 

a) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da licitante; 
 

b) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da pessoa jurídica fornecedora do atestado; 
 
c) todos os demais dados mínimos exigidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
6.1.2. A aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará condicionado ao cumprimento integral dos regramentos contidos nos 
subitens deste item 6.1, e possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE 
REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e compatibilidade para com o objeto licitado; 
 

6.1.3. Será admitido o somatório de atestados, conforme estabelecido no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
6.1.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo 
grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
6.1.5. A licitante deverá disponibilizar, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a), todas as informações/documentos necessários à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, a exemplo de cópia do contrato que deu suporte à contratação e 
dados de contato atualizados da contratante (atestante). 

 
 
 
 

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 757

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 17 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (cláusula 1, “d”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação de: 
 

7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 
90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de 
validade. 

 
8. Para empresas estrangeiras, as exigências de habilitação deverão ser atendidas mediante documentos equivalentes aos exigidos para 
as empresas nacionais, inicialmente apresentados com tradução livre para o português atestada pela licitante, sob pena de inabilitação. 
 

8.1 Deverá ser apresentado, em conjunto com a documentação de habilitação, instrumento de mandato conferido a procurador(a) 
residente e domiciliado(a) no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus 
atos, sob pena de inabilitação da licitante. 
 
8.2 Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de habilitação em idioma 
diverso do nacional deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
Federal nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 
8.2.1 O envio da documentação deverá ocorrer dentro do prazo de convocação para assinatura do contrato, indicado na PARTE 
V deste edital, sob pena de decadência ao direito à contratação. 
 

9. Documentos habilitatórios de qualificação técnica emitidos em língua estrangeira poderão ser apresentados em idioma diverso do 
nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas 
relativas à falsidade documental. 
 
10. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
11. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras: 
 

11.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz. 
 
11.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a 
emissão apenas em nome da matriz. 
 
11.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial. 

 
 

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL 

 
 

12. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou integralmente, 
suprida pelo referido cadastro.  
 

12.1 Para que haja a dispensa das documentações exigidas nesta PARTE III, a respectiva informação ou cópia digitalizada, apta a 
habilitar a licitante (conforme exigências da SEÇÃO II desta PARTE III), deverá constar expressamente no registro/certificado, dentro 
do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante, no momento do cadastramento da 
habilitação em sistema (antes da abertura da sessão pública), sob pena de inabilitação.  
 

12.1.1. Incluem-se no regramento do item 12.1 as informações relativas ao quadro societário da licitante (nome completo ou 
razão social de cada sócio, CPF/CNPJ e quota-parte societária) no que se refere à documentação exigida para fins de habilitação 
jurídica. 

 
12.2 Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta 
licitação, a licitante deverá apresentar os correspondentes documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 
12.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, 
mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 

  

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 758

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 18 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PARTE IV – DA AMOSTRA 

 
1. NÃO será exigida apresentação de AMOSTRA(S) para a presente licitação, resguardada a hipótese do item 5.1.3 da PARTE II deste edital. 

 
  

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 759

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 19 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PARTE V – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO 

 

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e 
condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na forma 
eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolada na Sede do Parquet 
situada à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até às 19 
(dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA). 
 

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato editável (ex.: 
Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a(o) Pregoeiro(a) inserir os dados no 
Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
1.2. A impugnação deverá ser datada e assinada pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.2.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e domicílio; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Cópia do instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal para postular 

em nome da pessoa jurídica; 
d) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.3.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Identificação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 

2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e somente ocorrerá mediante decisão motivada pelo(a) 
pregoeiro(a) nos autos do processo de licitação. 

 
3. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 
pedido, e suas respostas vincularão os participantes e a Administração. 
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4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal Eletrônico deste 
Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO e conforme o 
número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926302 e conforme o número 
deste edital). 
 
5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações 
técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 
 

SEÇÃO II – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES 

 

SUBSEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

 
7. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), o qual analisará as 
propostas cadastradas em sistema, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de classificação/desclassificação inicial. 
 

7.1. Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as especificações 
e condições estabelecidas neste edital. 

 
7.1.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que possam identificar a proponente e/ou as que 
contrariem as disposições da SEÇÃO I da PARTE II deste edital.   
 
7.1.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, para acompanhamento por todos os 
participantes. 
 

7.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 
 
7.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.   

 
8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento definido no 
preâmbulo deste edital.  
 

8.1 Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
 
8.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento convocatório e seu 
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

 
 

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES 

 
9. Classificadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

9.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das eventuais 
providências administrativas e legais cabíveis. 

 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o tempo-limite 
fixados. 

  
9.2.1. Deverá ser observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
9.2.2. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, ainda 
que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes. 
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9.2.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados 
pela mesma licitante. 

 
9.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação da detentora do lance. 

 
10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 

10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
 
10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
 
10.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 
 
13. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a ordenação das propostas, conforme 
critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 
 

13.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
13.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e decorrente de fato 
superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 
13.2. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a compatibilidade entre a proposta inicial de menor preço e o valor máximo 
estimado para a licitação, de modo que não serão admitidos valores unitários e totais superiores aos limites referenciais estabelecidos 
pelo MPBA. 
 

13.2.1. Aplica-se o regramento supra informado às licitantes que tenham mantido os seus valores originalmente ofertados, 
quando do cadastramento de proposta de preços em sistema. 

 
14. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, a classificação das propostas 
ocorrerá mediante sorteio automático realizado pelo próprio sistema eletrônico, sem qualquer interferência do(a) Pregoeiro(a) ou da 
Administração. 
 

14.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o eventual sorteio 
realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 

15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 
15.2 Nos termos do art. 8º, §3º, do Decreto Federal nº 8.538/2015, caso a mesma empresa apresente o melhor preço tanto para a 
cota reservada quanto para a cota principal, a contratação do(s) correspondente(s) item(ns) da cota reservada somente poderá 
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ocorrer pelo(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para a cota principal, caso este(s) tenha(m) sido menor(es) do que o(s) obtido(s) na 
cota reservada.  
 

15.2.1 Na hipótese do item 15.2, deverá a licitante promover a necessária adequação do lance final ofertado para a cota 
reservada, de modo a igualar a oferta do(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para o(s) correspondente(s) item(ns) da cota principal, 
sob pena de desclassificação relativamente à cota reservada. 

 
 

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO 
(EXCLUSIVO PARA OS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
16. RELATIVAMENTE AOS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA, finalizada a disputa de lances e definida a ordem 
de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte 
(ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a comparação entre os valores por estas ofertados e aquele classificado como melhor 
lance, a fim de verificar a ocorrência da hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
   

16.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
16.2 A identificação das licitantes ME/EPP ocorrerá em coluna própria do sistema, após verificação automática do porte da entidade 
empresarial, junto à Receita Federal. 
 
16.3 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

16.3.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos seus preços 
globais ofertados. 

 
16.3.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos lances, o sistema 
fará automaticamente a classificação entre elas, a partir do que o sistema procederá na forma do item supra.  

 
16.3.1.1.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o 
eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 

 
16.3.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos, proposta 
de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão. 

  
16.3.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor, passará a ser considerada como a melhor 
classificada pata o item ou lote sob disputa. 
 
16.3.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de fazê-lo ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos dentro da faixa de empate 
ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
 

SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 

 
17. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada em cada lote ou item para envio, 
exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a incluir a proposta de preços 
ajustada.  

 
17.1. Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo 
MPBA. 

 
17.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em relação aos 
valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação. 
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17.2. Somente haverá a convocação da licitante para envio da proposta ajustada e demais documentos exigidos na PARTE II caso o(s) 
valor(es) ofertado(s) esteja(m) dentro do limite referencial estabelecido neste edital. Caso contrário, deverá a licitante aceitar a 
negociação do valor/lance ofertado, adequando-o ao referencial, sob pena de desclassificação. 
 
17.3. A proposta de preços ajustada e os documentos correlatos deverão obedecer aos regramentos contidos na PARTE II - SEÇÃO 
III deste edital. Ademais, deverá conter preços unitários e totais de valores idênticos ao lance final, ou menores (nas hipóteses de 
ajustes necessários ou negociação). 
 

18. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 (duas) horas, 
contadas a partir da convocação feita via mensagem em sistema. 
 

18.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada para envio de outras documentações 
complementares, necessárias à análise da adequação da oferta às especificações técnicas do objeto licitado, nestas abrangidas as 
documentações referidas no item 5.1 da PARTE II deste edital. 
 
18.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 

 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do sistema, serão considerados como não 
apresentados.  

 

SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a etapa de aceitação de proposta de preços, 
de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 
para cada item ou lote, conforme o caso. 
 

20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, sob 
pena de desclassificação da licitante. 

 
21. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade: 
 

a) dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação; 
 

b)  do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

21.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou material sanável 
que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, definido pelo(a) pregoeiro(a), para 
a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de preços em sistema. 

 
21.1.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia referentes a: 
modalidade, número do certame ou ano de vigência; divergência de valores cujo saneamento não majore o preço global ofertado 
por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste edital). 
 
21.1.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores, deverão prevalecer, sempre, os menores valores informados. 
 
21.1.3 Será desclassificada a licitante que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou cuja proposta 
apresente erro(s) insanável(eis). 

 
22. Ademais, verificará o(a) Pregoeiro(a) a regularidade das demais documentações apresentadas, em consonância com os regramentos 
correspondentes, constantes na PARTE II deste edital. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com irregularidade frente 
às exigências editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
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a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido apresentado no bojo 
de outro arquivo, desde que presentes todos os requisitos materiais e substanciais correspondentes previstos em edital, e que 
o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para atender à finalidade do regramento editalício; 

 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da ausência parcial 
de informação em documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 

 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde que esta se 
demonstre apta a suprir a informação que deveria constar em documento obrigatório. 

 
23.1. A possibilidade de saneamento prevista na alínea “b” somente ocorrerá se não implicar em alteração substancial do documento, 
e desde que respeitados os ditames da legislação pertinente. 
 
23.2. Na hipótese da alínea “b”, será desclassificada a licitante que não atender à convocação para realização de diligência, ou cuja 
resposta não seja apta a sanear eventuais falhas/omissões apontadas pelo(a) Pregoeiro(a). De igual forma, no que se refere à alínea 
“c” haverá desclassificação caso não seja possível a realização de diligência pela Administração, ou que esta se demonstre infrutífera 
ao saneamento da pendência verificada. 

 
24. Não tendo sido verificada hipótese de desclassificação de licitante nos termos dos itens anteriores, a proposta de preços ajustada e 
os documentos técnicos (se houver) serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, a qual realizará análise do objeto 
ofertado e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de aceitação ou recusa da proposta. 
 

24.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da documentação 
apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos termos deste edital. 

 
 

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
25. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote (conforme o caso). 
 

25.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s) competente(s) do 
MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de habilitação/inabilitação de 
licitante. 

 
25.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará, para além da documentação apresentada pela licitante, o Certificado de Registro (CRC/SIMPAS ou 
SICAF) das licitantes.  
 

25.2.1. As informações constantes em registro serão aptas a substituir a apresentação da documentação correspondente, desde 
que respeitados os termos da SEÇÃO III da PARTE III deste edital.  
 
25.2.3. No que tange a eventuais informações de habilitação vencidas no cadastro/registro, constituirá meio legal de prova a 
verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, nos termos do § 3º 
do art. 43 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

25.2.3.1. Realizada a verificação, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental. Caso 
reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência. 

 
 

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

 
26. O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 
atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou confirmar situação 
fática ou jurídica pré-existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma informação na documentação exigida e 
apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
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27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido enviado no 
prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item ofertado 
e/ou de condição habilitatória. 
 
27.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observadas as eventuais ressalvas indicadas neste edital. 
 
27.3 Solicitada a diligência à licitante, o respectivo prazo para cumprimento será determinado em sessão pelo(a) Pregoeiro(a), 
assegurado o lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação. 
 

27.3.1 Os documentos deverão ser enviados por meio do sistema, preferencialmente em arquivo compactado. 
 

27.3.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e justificada da 
licitante, formalizada mediante mensagem em chat (caso disponível) ou envio de e-mail ao endereço licitacao@mpba.mp.br, 
antes do encerramento do prazo concedido.  

 
27.4. A licitante deverá atender à solicitação no prazo estipulado, sob pena de desclassificação ou inabilitação, conforme o caso. 
 
27.5. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora da proposta.  

 
27.5.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela expressamente 
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
27.5.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) através de 
documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado ou suficientes para o 
fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
da licitação. 

 
28. Para fins de aceitação, ademais, poderá a Administração realizar quaisquer diligências julgadas necessárias à análise dos documentos 
apresentados e/ou dos itens ofertados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações, 
análise de adequação técnica de produto e exame sobre a exequibilidade de proposta. 

 
28.1. Constituem meios legais de prova as consultas, pela Administração, a sítios oficiais de órgãos, fabricantes e entidades emissores 
de certidões/documentos, bem como as verificações junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido 
atestado(s) de capacidade técnica ou outros documentos. 
 
28.2 Realizada a diligência, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental.  
 
28.3 A prerrogativa da Administração não exime o ônus da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de obrigação da 
Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias. 

 
29. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica e/ou de realização de diligências, a sessão poderá ser suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), 
mediante comunicação às licitantes via chat em sistema. 
 

29.1 Na hipótese de suspensão para a realização de diligência, o(a) Pregoeiro(a) informará a data e horário previstos para o reinício 
da sessão mediante aviso prévio no sistema. 

  
29.1.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que 
trata a Cláusula 26 desta PARTE V, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência. 
  
29.1.2. Sempre que possível, o aviso será realizado durante a sessão pública de licitação. 

  
29.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será solicitada através 
de convocação via aviso em sistema e envio de e-mail para o endereço eletrônico da licitante consignado em proposta, e a resposta 
deverá ser remetida via sistema, salvo solicitação expressa do(a) pregoeiro(a) de modo diverso. 

 
30. Em eventual necessidade de prorrogação ou antecipação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será 
remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema. 
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30.1 Em se tratando de antecipação, a sessão será marcada, em regra, para o primeiro dia útil subsequente à decisão de remarcação, 
devendo ser comunicada através de aviso a ser inserido no sistema pelo(a) pregoeiro(a).  

 
30.1.1 Na hipótese acima indicada, respeitar-se-á o prazo de antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 
inclusão da mensagem em chat. 

 
 

SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 
31. O(a) Pregoeiro(a) comunicará às licitantes, via mensagem em sistema, o resultado da análise da proposta de preços (e documentos 
correlatos) e da documentação de habilitação da licitante melhor classificada por lote ou item. 
 
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou quaisquer 
dos demais documentos exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE II; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas; 
 

33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE III; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas. 

 
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, para acompanhamento por 
todas as participantes. 
 
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda às condições estabelecidas no edital. 
 

35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, para os itens ou lotes disputados em 
ampla concorrência, conforme procedimento previsto na Seção II - Subseção III desta PARTE V do edital. 

 
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item correspondente 
será declarado fracassado. 
 

35.2.1 Na hipótese de o lote ou item reservado (disputado exclusivamente por ME/EPP) restar fracassado, este poderá 
ser ofertado ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes da cota principal, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme art. 8, §2º, do Decreto Federal nº 8.538/2015.  

 
36. Constatado o pleno atendimento às exigências do Edital das documentações relativas a proposta e habilitação, o(a) Pregoeiro(a) dará 
continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora. 

 
 

SEÇÃO V – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
37. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/2006, e cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame. 
 

37.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
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38. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a convocação das licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
 

SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO   

 
39. Declarada(s) a(s) vencedora(s), o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer de decisão do(a) Pregoeiro(a). 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da convocação, com o 
registro da síntese das razões, em campo próprio do sistema. 

 
39.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido serão consideradas intempestivas e não serão aceitas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação ou realizadas fora do campo próprio 
em sistema. 

 
39.2 A falta de manifestação tempestiva, motivada ou adequada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) importará 
na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
40. Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no 
primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 
 

40.1. As petições (razão e contrarrazão) deverão ser dirigidas a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, e 
encaminhadas através de campo próprio no sistema de licitação, até as 23:59h do último dia do prazo. 

 
40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento): 

 
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; endereço 

completo da sede (matriz ou filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das comunicações; 
 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
 

c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e pedido(s). 
 

40.3. Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses, ou a qualquer outra informação processual necessária à instrução do recurso. 

 
41. A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do recorrente e, 
consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 
 
42. Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá: 
  

42.1 Não conhecer do recurso, quando ausentes os pressupostos recursais. 
 
42.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
 
42.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para análise e decisão final da autoridade julgadora. 

 
43. As decisões dos recursos serão disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
44. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade julgadora, serão 
invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

44.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante vencedora, o(a) Pregoeiro(a) 
procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e examinará a melhor proposta subsequente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital. 
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SEÇÃO VII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, ou a respectiva interposição tempestiva, o objeto do pregão será adjudicado 
pelo(a) Pregoeiro(a), que encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, com observância do disposto 
neste Edital. 
 
46. Decididos os recursos (caso apresentados) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o 
objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 
 
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 

 

SEÇÃO VIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 
48. Após a homologação, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro mandatário com poderes 
expressos; 
 

48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final ajustada, e o 
atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contados da convocação, sob pena de decair seu direito 
à contratação/registro; 
 

48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado da 
adjudicatária; 
 
48.1.2 A exclusivo critério da Administração, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - 
SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital). 

 
48.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-
externo/. 
 

48.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de 
preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica. 

 
48.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com 
posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a adjudicatária enviar o código de 
rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
 
48.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e autenticidade do certificado digital 
correspondente. 

 
48.1.3 Na hipótese de recusa do fornecedor registrado em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com consequente decadência 
do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) Pregoeiro(a) que retorne à fase de 
aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital; 

 
48.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação das sanções 
administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária.  

 
48.2 Como requisito para a celebração do contrato, a licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
49. As demais disposições e condições de execução contratual, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, 
gerenciamento, vigência da contratação, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, cancelamento de 
registro e rescisão contratual estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II e Anexo III – MINUTA DE CONTRATO. 
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50. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério Público do Estado da Bahia. 

 
 

SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES  

 
51. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 

51.1 Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a 
Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se as legislações pertinentes. 

 
52. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
53. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou receber o instrumento equivalente, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito 
a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado no SICAF  ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 
global da licitação e das demais cominações legais. 
 
54. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
55. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
56. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 
57. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de 
Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, deixar de satisfazer as exigências 
relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para 
cadastramento. 
 
58. DA MULTA: 
 

58.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da 
pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da licitação, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
58.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta 
de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto 
na Lei Federal 8.666/1993 e demais legislações pertinentes; 

 
59. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO. 

 
 

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
60. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
61. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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62. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia 
- MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

62.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação das 
documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, inclusive junto ao(s) 
fabricante(s), quando for o caso. 

 
62.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na exclusão do 
licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar (aceitação da proposta, 
habilitação ou contratação). 

 
63. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em quaisquer de 
suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se dará conhecimento aos 
participantes, via sistema.  
 
64. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que conferida prévia 
comunicação às licitantes via sistema. 
 

64.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema, sendo medida 
suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 
64.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia comunicação 
via sistema. 

 
65. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
   
66. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e demais 
informações relativas à Sessão Pública. 
 

66.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o encerramento da 
sessão pública. 

  
67. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo administrativo 
respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais interessados.  
 
68. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição revogar o 
processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, publicando o resumo da decisão no Diário 
da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia,  para conhecimento amplo dos participantes da licitação. 
  
69. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público  do Estado da Bahia, e desde que verificada 
a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais. 
  
70. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, com 
base na legislação em vigor. 
 
71. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 

 

ITEM 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com 
os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

UN 14    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- Prazo de entrega: CONFORME TR 
- Local de entrega: CONFORME TR 
- Garantia do FABRICANTE: CONFORME TR 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de 
Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, conforme Termo 
de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá enviar proposta 
única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta 
comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as 
informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 02 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

02 

Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução mínima de 
1920 x 1080; Número de cores mínimo de 
16,7 milhões e 60 meses de garantia on site 
de fábrica. 

UN 28    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

Representante legal 
 
 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- Prazo de entrega: CONFORME TR 
- Local de entrega: CONFORME TR 
- Garantia do FABRICANTE: CONFORME TR 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 03 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

03 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no 
mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no 
mínimo com os padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em 
português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

UN 04    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- Prazo de entrega: CONFORME TR 
- Local de entrega: CONFORME TR 
- Garantia do FABRICANTE: CONFORME TR 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  
1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
Observação: Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado ao final do 
documento). 

1.2 FORMA DE AQUISIÇÃO A) AQUISIÇÃO IMEDIATA 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar seus servidores 
e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. As Promotorias de Justiça 
Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de servidores ampliados nos últimos 2 anos sendo 
necessário o aumento do quantitativo de equipamentos. As citadas promotorias possuem Emendas Parlamentares - 
Convênios: 840966/2016, 840955/2016, disponíveis para patrocinar a referida modernização/aquisição.  
O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende ao descrito 
nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas promotorias. Cada uma com suas 
quantidades e especificações dos seus itens.  
Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
 

AGRUPAMENTO DOS ITENS 
EM LOTES 

NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

1.5 ENQUADRAMENTO DO 
OBJETO 

BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, com base 
nas especificações usuais praticadas no mercado. 

1.6 INDICAÇÃO DE 
MODELO E/OU MARCA 

OBRIGATÓRIOS 
NÃO    

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA 

PROPOSTA  
MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 

2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL 
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

2.3 MODO DE DISPUTA DA 
LICITAÇÃO 

ABERTO (Regra geral) 
➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances: 3% (três por cento), a incidir 

sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

A) ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL 
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2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER 
SOLICITADA EM CONJUNTO 

COM A PROPOSTA 

A) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado (modelo e 
marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, 
constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 02. Serão admitidos documentos de domínio público 
emitidos pelo fabricante, tais como catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para 
acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também deverá 
ser comprovado os termos da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico: TODOS OS ITENS; 

 
➢ Indicação da fase para a exigência: APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER NECESSIDADE 

APONTADA PELA ÁREA TÉCNICA) 

 
B) OUTRO(S) DOCUMENTO(S) – INDICAR: 
 

b.1) NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador  
o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que demonstre atingir 

índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados 
"Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador ofertado atinge 
os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante que o processador faz parte da 
última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos assegura que no período estimado pelo 
Ministério Público para utilização dos equipamentos (5 anos) teremos um equipamento capaz de 
durante esse tempo, suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas 
eventualmente desenvolvidas.  

 
b.2) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto 
básico do modelo ofertado. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter exclusividade na 

produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. Não 
serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda 
que a mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência desta declaração 
para garantir que o equipamento é produzido exclusivamente para uso coorporativo e não 
equipamentos produzidos para linha doméstica de livre comercialização no mercado.  

 
b.3) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo 

FABRICANTE que comprove ser revendedora autorizada do FABRICANTE.  
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01    
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou site 

público do mesmo FABRICANTE. Comprovar ser revendedora autorizada do FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da comprovação da relação entre 

a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de cumplicidade entre esses dois 
entes, de forma a cumprir, viabilizar e intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma 
dinâmica e celeri. Excluindo execução de procedimentos não padronizados e não atestados pelo 
FABRICANTE. 

 
b.4) NOME DO DOCUMENTO: Declaração que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do 

FABRICANTE. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
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o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à linha 
corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência o fato que a destinação da 
utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna a sua utilização diferenciada ao modo 
residencial. Necessitando que estes equipamentos possuam componentes eletrônicos qualificados, 
maior resistência, durabilidade, padronizados e que atenda a normas e exigências técnicas que este 
MP se submete.    

 
b.5) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por 
órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir 

certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou 
INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar a segurança elétrica dos equipamentos. 

 
b.6) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por 
órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir 

certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou 
INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 
b.7) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão 
credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir 

certificação CISPR 22 classes B comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo 
INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar a rádio perturbação e interferência eletromagnética. 

 
b.8) NOME DO DOCUMENTO: certificação ou relatório de que nenhum dos equipamentos fornecidos não 

contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da 
recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de 
avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada 
pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão 

credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi exigida como 

característica do produto, e não como requisito de habilitação) 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve seguir as 

diretivas de não conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), comprovado através de certificado RoHs ou 
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declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010 
Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 
que atestem; segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia, neste item buscamos certificar índices aceitáveis de substâncias perigosas. Estando esta 
solicitação de acordo com o previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância 
com os Acórdãos 545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

NÃO 

2.7 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO -  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

➢ Atestado deverá conter os seguintes dados mínimos: 
 

• Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos. 

• Quantitativo mínimo aceitável: 
 

ITEM / LOTE 
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 

01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 
➢ Outros requisitos/regramentos para os atestados:  

São considerados atestados pertinentes e compatíveis, os atestados de fornecimento de bens, fornecidos 
pelas instituições demandantes, com a mesma natureza desta licitação: Computadores, notebooks e 
monitores. Sempre observando os quantitativos e percentuais exigidos neste edital. 
Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens permanentes, através de um 
processo licitatório, visando garantir a moralidade do processo é de fundamental importância que os 
participantes envolvidos demonstrem experiência e competência suficiente para atender com o objeto 
especificado e no prazo determinado. 

➢ Item 01 (07 unidades) – Atestados de fornecimento de computadores 
(conjunto completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se a solicitação a necessidade 
comprovar a qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, 
anteriormente já forneceu o quantitativo mínimo de (07 unidades), visando verificar se a mesma possui 
ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus quantitativos totais desta licitação, de 
forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução da entrega do 
objeto licitado. 

➢ Item 02 (14 unidades) - Atestados de fornecimento de monitores ou computadores ou Notebooks. 
Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica dos participantes da licitação a 
fim de se verificar se a empresa, anteriormente já forneceu o quantitativo mínimo de (14 unidades), 
visando verificar se a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus 
quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, por 
incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

➢ Item 03 (02 unidades) - Atestados de fornecimento de computadores (conjunto completo, monitor, 
teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica 
dos participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, anteriormente já forneceu o quantitativo 
mínimo de (02 unidades), visando verificar se a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o 
referido item, em seus quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem 
capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

 
➢ Somatório de atestados (Se houver exigência de quantitativo mínimo): 

 
1) SIM, para todos os itens. 
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o Especificar: Para os ITENS 01 e 03, será permitida a comprovação (atestados de fornecimento de 
bem) de forma concomitante de fornecimento de computadores e notebook, sendo permito o 
somatório dos quantitativos. 

2.8 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO                                                   
 
Prazo: 05 dias Úteis 

 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias Úteis 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por quaisquer dos 
seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), aposição de assinatura (para 
retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

• O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante 
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  
 

ITEM 01 E 03 
 
➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da autorização 

de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
➢ Prazo para entrega da matriz de replicação de imagem: 30 dias, contados da data da entrega da nota de empenho; 

 
Prazo para realização dos serviços de replicação: 
 

1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 

2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de amostra de 
mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da autorização 
de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 
ITEM 02 
 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da 
autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:   

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 779

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 39 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de 
entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato superveniente, aceito pela 
Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia – CAB CEP 
41.745-004, Salvador/BA 

 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 
➢ Entrega deve ser agendada: SIM 
➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  
➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 
➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  
➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  
➢ Condições especiais: não se aplica 

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM:   

BENS ENTREGUES MONTADOS 

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo a 
preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento;  
Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva caixa;  

 

3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  
 
SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 
 
1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE;  
2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela CONTRATADA 
(desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao que 
será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 
CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos;  
4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo total dos 
equipamentos a serem entregues.  
Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de amostra de 
mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 
compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 
CONTRATANTE; 
6 - Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas 
imagens será de 0 % (zero por cento); 
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3.2 PRAZO DE 
VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) GARANTIA - Regras:  
 
➢ Executor da garantia: FABRICANTE  

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede credenciada, pela capacidade de 
fornecimento de peças de reposição compatíveis com os equipamentos licitados, durante todo o período de 
60 (sessenta) meses em razão da previsão do uso dos equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil 
pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição 
do parque computacional somente após o período de cinco anos.  

 
➢ Duração: 60 meses 

• Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) meses em razão da previsão do 
uso dos equipamentos por esse período, por se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em 
respeito planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do parque computacional 
somente após o período de cinco anos. 

 
➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA: 02 DIAS ÚTEIS 

         
➢ Necessidade de assistência técnica: SIM 

 
➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima): On site, isto é assistência prestada 

diretamente na sede do MPBA (exceção) 

• A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir 
do recebimento definitivo do objeto; 

• O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) 
em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da 
abertura do chamado; 

• O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes 
mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

• A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser informado o número), para 
suporte técnico e abertura de chamados.  

• A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na modalidade 8x5 (oito horas por 
dia e cinco dias na semana);  

 
➢ Demais regramentos: 

 
1 - A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os sistemas operacionais 
suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo 
modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.  
 
2 - A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se 
encontram os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 
3 - Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
4 - Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá ser 
fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas iguais 
ou superiores ao item avariado ou com defeito; 
 
5 - Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
6 - A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar instalado, 
sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
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3.2 PRAZO DE 
VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

7 - A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 
 
8 - O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que necessitarem de reparo/manutenção 
ou troca de peças será: 
➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia – 

CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 
➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 
➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 
➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

 
9 - Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações, devendo constar em contrato de 
garantia a referida norma. 
 
10 - Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados 
no período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e 
data de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 
11 - Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número de 
série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 
12 - Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, fonte de 
alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de comunicação  
 
13 - A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
14 - As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 

3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS PELO 

RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S): 
 
PRAZO: 15 DIAS CORRIDOS 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as especificações contidas 
no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de preços, bem com as quantidades 
determinadas na Autorização de Fornecimento de Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) apresentada por 
transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento provisório/definitivo; 
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3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo Ministério Público 
do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos relativos ao tema, respeitadas as 
exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade do 
fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de 
Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do Estado da Bahia, inclusive, as 
faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

3.4 POSSIBILIDADE OU 
NÃO DE 

SUBCONTRATAÇÃO 

ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  

• Serviço de garantia; 

• Replicação de Imagem; 
 

➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  
 

Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, representante credenciado 
para a revenda. Será permitida a subcontratação dos serviços de garantia (on site) e replicação de imagens, 
executados exclusivamente pelo fabricante ou rede credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 

3.5 CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: 

CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM PARCELA ÚNICA 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS:  A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 
número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que formaliza a execução da despesa. 

3.6 POSSIBILIDADE OU 
NÃO DE 

REAJUSTAMENTO, 
COM INDICAÇÃO DE 

ÍNDICE OFICIAL  

PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS  
 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): 

NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 
 

• 12 meses, contados a partir da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA:  

NÃO 

 
3.8 OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do MPBA, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta 
de pessoal, materiais e/ou peças;   
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3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) 
bem(ns);   
 
3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se 
apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos 
assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste 
instrumento;    
 
3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
  
3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, 
sejam necessários à execução da contratação;   
 
3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos 
encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    
 

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, 
por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;  

 
3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e 
serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou 
de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das 
eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do MPBA;    
 
3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou determinações de 
desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido 
executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante 
no processo licitatório que o originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    
 
3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;    
 
3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;    
 
3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  
 
3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada 
a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do 
órgão ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e 
externo;  
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3.9 OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 

OBRIGAÇÕES GERAIS   
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as informações necessárias 
para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto contratado;   
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos neste documento;   
 
3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às instalações físicas do MPBA, 
nos locais e na forma que se façam necessários para a execução contratual;   
 
3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da contratação, notificando a empresa 
contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;    
 
3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do 
objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas em edital e seus anexos. 

3.10 INDICAÇÃO 
SOBRE A NECESSIDADE 

DE GARANTIA 
CONTRATUAL, COM 

PERCENTUAL 

SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
Regras: 

 
➢ Percentual exigido: 5% (cinco por cento) 
 
➢ Prazo para apresentação: 05 dias após assinatura do contrato. 
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APENSO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 
AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MINIMAS SUGERIDAS) 

CÓDIG
O 

CATMA
T 

UNIDADE 
DE 

FORNECI
MENTO 

QUANTI
DADE  

UNIDADE 
SOLICITANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
POR ITEM 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

(Ampla Concorrência) Mini-
Desktop, com processador tipo x86, 
com no mínimo 04 (quatro) núcleos 
e 8 threads, com suporte a 32bits e 
64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;   

471901 UN 14 CAAU 
R$ 

7.107,94 
R$ 99.511,16 

(Ampla 
Concorrência) 

2 

(Exclusivo ME/EPP) Monitor LED de 
no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução 
mínima de 1920 x 1080; Número de 
cores mínimo de 16,7 milhões e 60 
meses de garantia on site de 
fábrica.;    

460039 
 

UN  
  

28 CAAU  R$ 916,79 R$ 25.670,12  
(Exclusivo 
ME/EPP) 

 

3 

(Exclusivo ME/EPP) Mini-Desktop, 
com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 
threads, com suporte a 32bits e 
64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;    

471901 
 

UN  
4 CAAU 

R$ 
7.107,94 

 
 

R$ 28.431,76 
 

(Exclusivo 
ME/EPP) 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 

 
Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”.  
Informamos que prevalecerá o constante em nossa Especificação Técnica Detalhada. 
O item 2 é 100% aderentes ao CATMAT 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 
ITEM 01 E 03 

MINI DESKTOP COM MONITOR 
 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
 

ITEM/LOTE    

   

1.PROCESSADOR  

ITEM 01 e ITEM 
03  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos 
e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

ITEM 01 e ITEM 
03 

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de 
dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

ITEM 01 e ITEM 
03  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento mínimo de 
2666 MhZ que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes;  

 ITEM 01 e ITEM 
03  

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou superior, e 
no mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer 
tipo;   

 ITEM 01 e ITEM 
03 
 

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de 
inicialização (Boot) 

 ITEM 01 e ITEM 
03  

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e saída, 
não será aceito uso de adaptadores;  

 ITEM 01 e ITEM 
03  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível 
selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a 
utilização de dispositivos de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

 ITEM 01 e ITEM 
03 

2.5 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou solução 
em slot; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory)    

 ITEM 01 e ITEM 
03  

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia dual channel com dois 
pentes de 8GB;  

 ITEM 01 e ITEM 
03  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na 
parte traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do 
desktop, totalmente compatível com o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

ITEM 01 e ITEM 
03  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio   
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ITEM 01 e ITEM 
03  

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente 
desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução 
de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer adaptações sobre o gabinete 
original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões   

ITEM 01 e ITEM 
03  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e outra HDMI 
e/ou Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, desde que seja 
autorizado pelo fabricante do equipamento ofertado;  

7.Placa de Rede   

ITEM 01 e ITEM 
03  

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

ITEM 01 e ITEM 
03   

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores externos 
por USB; 

ITEM 01 e ITEM 
03  

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board   

ITEM 01 e ITEM 
03  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 
1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor   

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 milhões;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal de no 
mínimo 30 à 80 kHz;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.4 01 (um) conector HDMI;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, 
não sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), 
Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, 
Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um encaixe/slot 
específico na parte traseira do monitor  

ITEM 01 e ITEM 
03 

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática; 

10. Apontador (mouse)  

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.1. Com fio;  

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.2 Tecnologia ótica,  
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ITEM 01 e ITEM 
03  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

ITEM 01 e ITEM 
03  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-pad adequado 
para uso de mouse ótico.  

11.Teclado   

ITEM 01 e ITEM 
03  

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

ITEM 01 e ITEM 
03  

11.2 com fio, na cor preta,  

ITEM 01 e ITEM 
03  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto do 
equipamento proposto.   

12.Software Incluso   

ITEM 01 e ITEM 
03 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada no BIOS 
para ativação automática; 

ITEM 01 e ITEM 
03  

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem 
ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento   

ITEM 01 e ITEM 
03 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

ITEM 01 e ITEM 
03  

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

ITEM 01 e ITEM 
03 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, 
para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição 
credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação 
Epeat. 

 
 
 
II. CERTIFICAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS: 
(ITEM 01 E 03) 
 
1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa, ou mídia (CD/DVD), ou, ainda, indicação do sítio do 
fabricante para download. 
 
 
III -SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 
 
1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do CONTRATANTE;  
2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela CONTRATADA (desde que 
certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao que será fornecido, 
para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de 
replicação de imagem nos demais equipamentos;  
4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo total dos equipamentos a 
serem entregues.  
Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de amostra de mesmo 
modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
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5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período compreendido entre a 
entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo CONTRATANTE; 
6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz citado no item 
correrão por conta da CONTRATADA; 
7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos microcomputadores em razão 
do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 
 

ITEM 02 - MONITOR 
 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
  

Item 02  MONITOR  

   1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

   2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

   3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

   4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

   5 - 01 (um) conector HDMI; 

   6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

   
7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não 
sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

   8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

   9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

   10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

   
11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), 
Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, 
Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

   12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 

 

12 - equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, 
para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição 
credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação 
Epeat. 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 
 

MINUTA PARA OS ITENS 01 E 03 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2021 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) mini desktops com monitor, com serviços de garantia e 
assistência técnica on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de 
empenho, cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de 
confirmação de recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por 
igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
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2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por 
meio dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-
feira entre as 09:00h e as 14:00h; 
 
2.2.2 A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 

2.3 Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE; 
 

2.3.1 O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 
CONTRATADA (desde que certificado pelo fabricante do equipamento); 
 
2.3.2 Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao 
que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 
CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos; 
 
2.3.3 Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, conforme quantitativo 
total dos equipamentos a serem entregues.  
 
2.3.4 Os prazos para realização dos serviços de replicação deverão observar o seguinte: 
 

2.3.4.1 30 (trinta) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 
 
2.3.4.2 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 
de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

 
2.3.5 Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 
compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 
CONTRATANTE; 
 
2.3.6 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.3.7 O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas 
imagens será de 0 % (zero por cento); 

 
2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final 
originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito pela 
Instituição; 
 
2.5 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.5.1 Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo 
a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento; 
 

2.5.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
 

2.6 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
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2.7 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.7.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.7.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.8 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.8.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.11 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 

100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
Falta inserir as informações decorrentes dos recursos federais. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
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ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Mini desktop xxx xxx xxx 

 

 

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 

(xxxxxxx) minidesktops; 

 

4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 

instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 

treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 

e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
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6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
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9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
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solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
9.2.8 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia e de replicação de imagens ao fabricante ou a 
rede credenciada pelo mesmo, exclusivamente; 

 
10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   

 
10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
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auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
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12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  

 
13.2.1 advertência;  
  
13.2.2 Multa;  
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13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, garantia de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 
16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
 
16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
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16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 
 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 

 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 

 

 

  

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 802

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 62 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 

ITENS 1 e 3: MINI DESKTOP COM MONITOR 
  

ITEM/LOTE    

   

1.PROCESSADOR 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

ITEM 01 e 
ITEM 03 

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com 
barramento mínimo de 2666 MhZ que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta 
e quatro) Gigabytes;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) 
versão 3.1 ou superior, e no mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão 
aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

 ITEM 01 e 
ITEM 03 
 

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da 
ordem d discos de inicialização (Boot) 

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface 
única de entrada e saída, não será aceito uso de adaptadores;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), 
sendo possível selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá 
permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco 
interno, no mínimo;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03 

2.5 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução 
via firmware ou solução em slot; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory) 

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia 
dual channel com dois pentes de 8GB;  

 ITEM 01 e 
ITEM 03  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou 
horizontal;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação 
do equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do 
monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, 
de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  
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5.Áudio 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve 
ser automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes 
simultâneas e diferentes;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo 
possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão 
aceitas quais quer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 
1 VGA e outra HDMI e/ou Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito 
fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento 
ofertado;  

7.Placa de Rede 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

ITEM 01 e 
ITEM 03   

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito 
adaptadores externos por USB; 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com 
suporte à resolução 1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores 
simultaneamente;  

9.Monitor   

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo 
de 16,7 milhões;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, 
frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.4 01 (um) conector HDMI;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas 
no chassi do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, 
Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através 
de um encaixe/slot específico na parte traseira do monitor  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática; 

10. Apontador (mouse)  
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ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.1. Com fio;  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.2 Tecnologia ótica,  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de 
páginas;   

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com 
mouse-pad adequado para uso de mouse ótico.  

11.Teclado 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

ITEM 01 e 
ITEM 03  

11.2 com fio, na cor preta,  

ITEM 01 e 
ITEM 03  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante 
do conjunto do equipamento proposto.   

12.Software Incluso 

ITEM 01 e 
ITEM 03 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de 
uso habilitada no BIOS para ativação automática; 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema 
operacional suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para 
download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento 

ITEM 01 e 
ITEM 03 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v 
e 220v) 

ITEM 01 e 
ITEM 03  

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

ITEM 01 e 
ITEM 03 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e 
éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e 
aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada 
pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da 
certificação Epeat. 
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MINUTA PARA O ITEM 02 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2021 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) monitores, com serviços de garantia e assistência técnica 
on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de empenho, 
cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de confirmação de 
recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual 
período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
 

2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por meio 
dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-feira entre 
as 09:00h e as 14:00h; 
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2.2.2 A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar a entrega dos bens, contados da data da entrega 
da Nota de empenho acompanhada do instrumento de contrato; 
2.2.3 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito 
pela Instituição; 
 

2.4 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.4.1 Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo 
a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento; 
 

2.4.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
 

2.5 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
 
2.6 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.6.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.6.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.7 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.7.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.8 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.8.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.9 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
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verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 
40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 
100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
Falta inserir as informações decorrentes dos recursos federais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Mini desktop xxx xxx xxx 

Monitor xxx xxx xxx 

 

 

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 

(xxxxxxx) minidesktops e/ou xxxx (xxxxxxx) monitores; 

 

4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 

instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 

treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 

e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
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6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
 

6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

Anexo Edital versão final (0260611)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 809

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 69 de 77 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
 

9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
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prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
9.2.8 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia ao fabricante ou a rede credenciada pelo mesmo, 
exclusivamente; 
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10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   

 
10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
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11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
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12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  
 

13.2.1 advertência;  
  
13.2.2 Multa;  
  
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
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de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, garantia de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
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16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
 
16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
 

16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
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19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 
 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 
 

 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 
 
ITEM 2: MONITOR: 
 

Item 02  MONITOR  

   1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

   2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

   3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

   4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

   5 - 01 (um) conector HDMI; 

   6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

   
7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no 
chassi do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

   8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

   9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

   10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

   

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, 
Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

   12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 

 

12 - equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e 
éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e 
aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada 
pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da 
certificação Epeat. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 15/12/2021 10:48:07 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


153.613,04 3 3 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
024.606.737-36 FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES Superintendente

Divulgação do Aviso de Licitação
Data da Divulgação
16/12/2021

CPF do Responsável Nome Função
672.738.235-20 MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO Pregoeiro

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 16/12/2021 Das 08:00  às 12:00  e das 13:00  às 17:59

Endereço

Logradouro
5ª Avenida, Nº 750, Centro Administrativo da Bahia

Bairro
Cab

Município/UF
38490 - Salvador/BA

DDD Telefone Ramal Fax
71 31030113

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 17/01/2022  às 09:30  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Divulgação
15/12/2021  às 10:47 672.738.235-20

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Aquisição de mini desktops e monitores, conforme especificações e exigências constantes no edital de licitação.

A licitação será regida pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Complementar nº 123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e subsidiariamente pela 

Ã
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94920 - ESTADO DA BAHIA
926302 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00003/2022-000

1 - Itens da Licitação

1 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por
Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 ,
Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Valor Total (R$): 99.511,16

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (14)

2 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led ,
Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Full Hd ,
Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Valor Total (R$): 25.670,12

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (28)

3 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por
Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 ,
Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Valor Total (R$): 28.431,76

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00003/2022-000 UASG 926302 (1/1)15/12/2021  10:25
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TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.001 - Disponibilização: quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 Cad 1 / Página 1639

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL  
 SERVIÇO VOLUNTÁRIO – ADITAMENTOS

NOME LOTAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Ana Carolina Marculino da Silva Promotoria de Justiça de Caculé 23/11/2021 22/11/2022

João Paulo Reis Carvalho 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeira 06/12/2021 22/11/2022

Tássio Lessa de Oliveira Sales de Souza 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeira 06/12/2021 29/11/2022
 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.00841.0011029/2021-30. OBJETO: Aquisição de 
mini desktops e monitores, conforme edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 16/12/2022 às 
08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/01/2021 às 09:30 horas (Horário de Brasília - DF) no 
site https://www.gov.br/compras/pt-br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: https://www.mpba.mp.br/
licitacoes e https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações: licitacao@mpba.mp.br.

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO – Nº 128/2020-SGA. Processo: 
19.09.00854.0020830/2021-87. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesqui-
sas Ltda, CNPJ nº 02.593.165/0001-40.  Objeto contratual: Fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conheci-
mento de pesquisas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), aconselhamento imparcial em TIC, serviços de análise 
especializados em TIC e serviços complementares de apoio a consulta, interpretação e aplicação das informações contidas 
nas referidas bases. Objeto do aditivo: prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 
17/12/2021 até 16/12/2022, mantidos os preços anteriormente pactuados. Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gesto-
ra 40.601/0003 - Ação (P/A/OE) 2002 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.40.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA  
INQUÉRITO (S) CIVIL (S) / PROCEDIMENTO (S):

EDITAL DE PRORROGAÇÃO nº 68/2021
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INVESTIGAÇÃO
NOTICIA DE FATO nº 003.9.335717/2021
A 3ª Promotoria de Justiça de Itaparica-BA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 11º da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, determino a 
prorrogação do prazo de investigação e conclusão do presente Procedimento Administrativo por mais 90 (noventa) dias, a contar 
da presente data, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências essenciais para a continuidade ou 
encerramento de sua instrução.
Itaparica, 14 de novembro de 2021.

MÁRCIA MUNIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça – 3ª PJITA

ORIGEM: UNIDADE DE APOIO À ATIVIDADE FINALÍSTICA (UAAF) – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORAÇÃO DE MARIA-BA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003.0.141671/2012

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da Promotora de
Justiça abaixo-assinada, no uso de uma de suas atribuições constitucionais e legais,
conferida pelo art. 129, III, da CF, c/c art. 72, IV da Lei Complementar Estadual nº 11/96, c/c art. 9º, da Resolução nº 174/2007 
do Conselho Nacional do Ministério Público, instaura o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO relativo ao seguinte fato:

OBJETO DO PROCEDIMENTO: Apurar possível situação de negligência e maus tratos sofridos pela idosa Patrícia Nunes;
INVESTIGADO: Maria Simone Nunes Pereira;
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: Lei 10.741/2003;
ORIGEM: Representação.

Fica fi xado o prazo de 01 (um) ano para conclusão do procedimento administrativo.
UAAF, De Salvador para Coração de Maria/BA, 05 de maio de 2021.

Viviane Chiacchio Pereira Carneiro
Promotora de Justiça
UAAF – Ato nº 0555/2020
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DESPACHO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO o

procedimento licitatório nº. 00009/SEJUSP/2020 referente ao Pregão Eletrônico nº.
057/2020 CLC/PGE/AP, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº. 8.666/93, artigo 4º,
inciso XXII, da Lei nº.10.520/02 e art. 09, inciso V, do Decreto 2648/2007, combinado com
o artigo 17, do Decreto nº 3184 de 02 de setembro de 2016 à empresa vencedora.

NARSON DE SÁ GALENO
Procurador Geral do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

(CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL n. 895336/2019)
O Tribunal de Justiça do Amapá, por intermédio de seu pregoeiro, torna público

o resultado do Pregão Eletrônico n. 65/2021, que tem como objeto a aquisição de veículos
automotores, o qual, pela inexistência de propostas, caracteriza-se como licitação
deserta.

Macapá, 15 de setembro de 2021.
YAN FERNANDO MACIEL DE FRANÇA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021

(CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL n. 902179/2020)
O Tribunal de Justiça do Amapá, por intermédio de seu pregoeiro, torna público

o resultado do Pregão Eletrônico n. 67/2021, que tem como objeto a aquisição de
microcomputadores com monitor, o qual, pela inexistência de propostas, caracteriza-se
como licitação deserta.

Macapá, 15 de setembro de 2021.
YAN FERNANDO MACIEL DE FRANÇA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 72/2021-TJAP

(Convênio PLATAFORMA+BRASIL N. 895336/2019)
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ torna público que realizará

LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO DO GRU P O,
em sessão pública virtual, objetivando Aquisição de switches para infraestrutura do
datacenter principal e site backup do TJAP. PROCESSO Nº 041053/2020. Abertura da
Sessão: dia 30/12/2021, às 08:00min (horário de Brasília). Consulta do edital no endereço
eletrônico http://www.compras.gov.br (UASG 925306) ou no
https://www.tjap.jus.br/portal/ (aba Licitações em Aberto).

Macapá-AP, 15 de dezembro de 2021
YAN FERNANDO MACIEL DE FRANÇA

Pregoeiro TJAP

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1566/2021-CSC

O Estado do Amazonas, através do Centro de Serviços Compartilhados - CSC,
torna pública O Pregão Eletrônico nº 1566/2021-CSC, Aquisição de Botes, Tipo Xingu ou
Similar, para atender as necessidades da Agencia de Defesa Agropecuária e Florestal do
Estado do Amazonas - ADAF. Limite para Recebimento das Propostas: dia 06 de janeiro de
2022 às 09:15 horas (DF). Início da sessão: dia 06 de janeiro de 2022 às 09:30 horas (DF).
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line pela INTERNET, através do
portal de Compras e Licitações do Amazonas - e-compras.AM, com endereço eletrônico
"https://www.e-compras.am.gov.br".

Em 15 de dezembro de 2021.
WALTER SIQUEIRA BRITO

Presidente do CSC
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 017/2021, celebrado entre
AMAZONASTUR (CNPJ 05.662.046/0001-90) e AGÊNCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI (CNPJ: 69.285.104/0001-96).
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prorrogação de vigência ao
Contrato nº 017/2021, pelo período de mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de
01/12/2021 a 31/03/2022, para a prestação dos serviços descritos no contrato originário,
conforme Processo Administrativo nº. 01.04.016508.001255/2021-10 -
SIGED/AMAZONASTUR.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 71, da Lei 13.303/2016.

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 022/2019-UGPE. PART ES :

UGPE e a empresa M.L. NASCIMENTO EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021.

OBJETO: Prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato nº 022/2019-UGPE,

por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme justificativa da Comissão de

Fiscalização VIGÊNCIA: 31/12/2021 a 31/12/2022. VALOR: R$ 89.145,00 (oitenta e nove

mil, cento e quarenta e cinco reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 25103, PT:

17.512.3300.1547.0011, ND: 44905116, Fonte: 02757126, conforme Nota de Empenho

2021NE0000431, emitida em 07/12/2021, no valor de R$ 7.428,75 (sete mil,

quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), ficando o saldo

remanescente a ser consignado no exercício vindouro. FUNDAMENTO: Processo

Administrativo SIGED nº 01.01.025103.001155/2021-21-UGPE, Parecer Jurídico nº

226/2021-SSJURI/UGPE.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 926302

Número do Processo SEI: 19.09.00841.0011029/2021-30. Objeto: Aquisição de mini
desktops e monitores, conforme edital e seus anexos. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia
17/01/2022 às 9:30 horas (Horário de Brasília - DF) no site
https://www.gov.br/compras/pt-br. Edital pode ser adquirido nos sites:
https://www.mpba.mp.br/licitacoes e https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações:
licitacao@mpba.mp.br. Salvador-Ba, 15/12/2021. (Convênios 840955/2016 e
840966/2016).

FERNANDA VALENTIM
Pregoeira

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021 - SAEB/CCL

O Secretário da Administração, no uso de suas atribuições e com fundamento
no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/1993, homologa e adjudica o resultado da licitação
que tem como objeto a Conclusão das obras de ampliação e requalificação - Novo Teatro
Castro Alves - Convênio SICONV nº 780468/2012, em favor da empresa vencedora: REALIZA
CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ nº 02.990.551/0001-75), com o valor global de R$ 743.114,22
(setecentos e quarenta e três mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos). Critério
de julgamento: menor preço global.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

extrato DE TERMO ADITIVO Nº 631/2021
1 - Aditivo nº: 631/21. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: TECTA ENGENHARIA LTDA.
4 - Objeto: Prorrogação por 90 dias. 5 - Data de Assinatura: 14/12/21 - Origem: Contrato
nº 460015414.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 634/21
1 - Aditivo nº: 634/21. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: TECTA ENGENHARIA LTDA.
4 - Objeto: Prorrogação por 120 dias; revisão da planilha contratual, com acréscimo e/ou
redução de quantitativos, que declara acréscimo de 24,69% e supressão de 0,32% em
relação ao valor originalmente contratado; Acrescer ao seu valor R$ 2.133.611,73. 5 - Data
de Assinatura: 14/12/21 - Origem: Contrato nº 460016654.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CASA CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20211537

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico
Nº 20211537, de interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço
para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar com equipamento em
comodato. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No
endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 15372021, até o dia 29/12/2021, às
10h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima
ou no site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 10 de Dezembro de 2021
ÊNIO JOSÉ GONDIM GUIMARÃES

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210026

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20210026, de
interesse da Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA cujo OBJETO é: Registro de
Preço para futuros e eventuais serviços de locação, perfuração, testes de bombeamento,
análise físico-química e bacteriológica em poços tubulares profundos, nas regiões Sertão
dos Inhamuns, Centro Sul e Cariri, no Estado do Ceará, conforme especificações contidas
no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 23062021, até o dia 29/12/2021, às 8h30min
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 10 de Dezembro de 2021
ROBINSON DE BORBA E VELOSO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20212077

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20212077 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de equipamento hospitalar, conforme especificações contidas no
Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 20772021, até o dia 29/12/2021, às 9h (Horário de
Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 10 de Dezembro de 2021
DORISLEIDE CANDIDO DE SOUSA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20212278

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20212278 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Aquisição de material
odontológico, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 22782021, até o dia 29/12/2021, às 10h30min
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 13 de Dezembro de 2021
FRANCISCO CLÁUDIO REIS DA SILVA

Pregoeiro
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 30. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em espe-
cial, a Instrução Normativa nº 02/2019.
 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, em 16 de dezembro de 2021.
 
 FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES
Superintendente de Gestão Administrativa

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES  
AVISO DE LICITAÇÃO*
PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.00841.0011029/2021-30. OBJETO: Aquisição de 
mini desktops e monitores, conforme edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 16/12/2021 às 
08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/01/2022 às 09:30 horas (Horário de Brasília - DF) no 
site https://www.gov.br/compras/pt-br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: https://www.mpba.mp.br/
licitacoes e https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações: licitacao@mpba.mp.br.
*Republicado por haver incorreção

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02336.0015688/2021-88. OBJETO: Aquisição de 
lâmpadas LED, conforme edital e seus anexos. Licitação homologada em sistema pela autoridade competente, o Superinten-
dente de Gestão Administrativa, no dia 15/12/2021, com base no Parecer nº 674/2021, da Assessoria Técnico-Jurídica. Termo de 
homologação disponível no sistema Comprasnet, através do site https://www.gov.br/compras/pt-br .

EMPRESA VENCEDORA CNPJ ITENS
EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E 
REPRESENTACOES EIRELI 

09.473.928/0001-68 1 e 2

TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 31.338.463/0001-91 3

Salvador, 16/12/2021. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2021 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02349.0012352/2021-45. OBJETO: Aquisição de 
placas de sinalização, conforme edital e seus anexos. Licitação homologada em sistema pela autoridade competente, o Superin-
tendente de Gestão Administrativa, no dia 15/12/2021, com base no Parecer nº 671/2021, da Assessoria Técnico-Jurídica. Termo 
de homologação disponível no sistema Comprasnet, através do site https://www.gov.br/compras/pt-br .
 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ LOTE/GRUPO

KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA 29.142.745/0001-77 ÚNICO

Salvador, 16/12/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02684.0008789/2021-64. OBJETO: SER-
VIÇOS DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADE DE CONFIGURAÇÃO PARA ATIVOS E APLI-
CAÇÕES WEB, conforme edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 17/12/2021 às 
08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/01/2022 às 09:30 horas (Horário de Bra-
sília - DF) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos si-
tes: https://www.mpba.mp.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: licitacao@mpba.mp.br

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02007.0010877/2020-30. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE FOTO E VÍDEO, conforme edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 
15/12/2021 às 08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/01/2022 às 09:30 horas (Horário de 
Brasília - DF) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: ht-
tps://www.mpba.mp.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: licitacao@mpba.mp.br.

RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS (TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CELEBRADO EM 2017). Proces-
so: 19.09.02351.0019668/2021-38. Parecer nº 668/2021. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Banco do Brasil S/A, 
CNPJ nº 00.000.000/0001-91.  Objeto contratual: Prestação de serviços bancários, a englobar recebimentos de valores, reali-
zação de pagamentos e centralização de saldos. Objeto do aditivo: Prever a fl exibilização de tarifas de liquidação de cobrança 
através do PIX. Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Ação (P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Des-
tinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.
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Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. 
CNPJ: 89.237.911/0001-40 
BR 116 -7350 – Porta da Serra – Dois Irmãos/RS 
CEP: 93950-000 
Fone: 054 3419 5162/ 3419 9435 
E-mail: lfc@htsolutions.com.br/licitacoes@htsolutions.com.br 

 

Prezado pregoeiro 

  
Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., empresa com personalidade jurídica, sede e foro na 
Comarca de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 89.237.911/0001-40, vem solicitar 
os seguintes esclarecimentos: 
  
Referente aos itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR 

  
Esclarecimento 01 

Página – 62  
3.Memória Ram (Random Acess Memory) 
3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia dual 
channel com dois pentes de 8GB; 
  
Tendo em vista a baixa quantidade a customização do equipamento se torna inviável e agrega um 
custo extra no valor final para o órgão, visando ofertar equipamentos de configurações “prontas”, 
entendemos que serão aceitos equipamentos com Memória RAM  instalada de 16 (dezesseis) GB, 
configurada em um pente de 16GB, está correto nosso entendimento? 

  
Esclarecimento 02 

Página 47  
9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um 
encaixe/slot específico na parte traseira do monitor 

  
Visando evitar entendimentos dúbios, entendemos que só é necessário a compatibilidade do 
monitor com suporte para integração do mini desktop, não sendo necessário o fornecimento do 
mesmo, está correto nosso entendimento?  
  
Condições gerais 

  
Esclarecimento 03 
3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
  
O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento da 
produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento 
e transporte. 
Ocorre que estamos enfrentando uma situação de pandemia, onde os prazos estipulados em edital 
são incompatíveis com o mercado, pois estão baseados em uma situação normal de funcionamento 
da cadeia produtiva, atualmente a capacidade de produção está saturada para o presente ano e a 
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Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. 
CNPJ: 89.237.911/0001-40 
BR 116 -7350 – Porta da Serra – Dois Irmãos/RS 
CEP: 93950-000 
Fone: 054 3419 5162/ 3419 9435 
E-mail: lfc@htsolutions.com.br/licitacoes@htsolutions.com.br 

falta de insumos/componentes no mercado para fabricação dos equipamentos solicitados agrava a 
crise no mercado. 
Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido, 
ainda assim não seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 30 (trinta) dias, devido as 
dificuldades de transportes, limitações de voos e reduções da mão de obra nos parques fabris 
oriundo do contingenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-19 tudo isto agravado pela 
atual falta de insumos e componentes, portanto não é possível garantir o prazo de entrega 
solicitado pelo edital. 
Entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados no edital são 
inexequíveis devido aos motivos expostos acima, e que será aceita extensão do prazo de entrega 
para até 45 (quarenta) dias, devidamente fundamentadas. Está correto nosso entendimento? 

  
Esclarecimento 04 
Referente: 2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA 
Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - 
Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por 
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura 
do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não 
serão exigidos catálogos, folders , Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo 
estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta 
reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ? 
 

Cariacica/ES, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Vinicius da Silva 
RG: 8099503578 

CPF: 839.250.900-53 
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DESPACHO

À

CAAU - Diretoria de Tecnologia da Informação:

 

Encaminhamos o procedimento para análise e manifestação sobre pedido de esclarecimento ao edital do
Pregão Eletrônico nº 03/2022,  feito pela empresa Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 89.237.911/0001-40 (documento SEI nº 0269744).

 

Neste sentido, informamos que a resposta ao quarto questionamento será feita por esta
Coordenação de Licitações.

 

Posto isto, fineza observar os esclarecimentos/avisos a seguir indicados:

 

I. PRAZO LEGAL PARA RESPOSTA:

 

Considerando que a abertura do certame está marcada para o dia 17/01/2022, necessitamos o retorno
dessa área técnica impreterivelmente até o dia 13/01/2022 (penúltimo dia útil anterior ao certame), de
modo a viabilizar que esta Coordenação realize a correspondente publicidade aos licitantes antes do fim
do prazo. 

 

Sinaliza-se, portanto, que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil à publicação da mesma,
realizaremos, cautelarmente, a suspensão da licitação, com remarcação para dia útil subsequente à
divulgação da resposta, conforme disponibilidade de agenda.

 

II. HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DE TR E/OU ANEXOS: 

 

Na hipótese de a resposta à impugnação ensejar ajuste em quaisquer dos documentos de instrução
processual (tais como termo de referência, anexos, projetos e planilhas), será preciso avaliar a
necessidade legal de republicação do edital e remarcação da licitação, conforme preceitua o art. 15 do
Decreto Estadual nº 19.896/2020, a saber: 

 

Art. 15 - As modificações do edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado
para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento
isonômico aos licitantes. (grifo nosso) 

 

Deste modo, é possível que seja necessária a republicação quando a à impugnação do licitante gerar
alteração de:  

 

1) Especificação técnica; e/ou   

2) Condição de participação no certame; e/ou   

3) Qualquer outro aspecto que impacte em modificação na formulação de proposta (seja em questão
de preço ou de possibilidade de participação no certame).  

 

Assim sendo, caso a resposta à impugnação enseje a alteração de regras e/ou especificações
originais, solicitamos que a área técnica nos indique se a(s) modificação(ões) pode(m) alterar a
formulação das propostas pelas licitantes, nos termos acima indicados. 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
07/01/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0269641 e o código CRC 725B4335.

19.09.00841.0011029/2021-30 0269641v3
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MANIFESTAÇÃO

Verificada a ocorrência de erro material em parte da redação do preâmbulo (tabela DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA NO CERTAME, relativamente ao item 2 da “Fase de Aceitação de Proposta”) e no item 5,
alínea “b”, da PARTE II, ambos do edital, no que se refere à declaração de adequação a regramento
estabelecido pelo Conselho Nacional de Ministério Público – CNMP.

 

Por tal razão, a fim de corrigir os termos do edital, faz-se necessária a seguinte reti-ratificação:

 

ONDE SE LÊ:

“Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP”

LEIA-SE:

“Declaração de adequação à Resolução nº 37/2009 – CNMP”.

 

A divulgação da reti-ratificação foi feita no sistema eletrônico de licitações, por meio de aviso (SEI
Nº 0270621), e no site deste MPBA (SEI Nº 0270624).

 

Por se tratar de alteração retificadora sem qualquer impacto sobre a formulação de propostas ou sobre a
abrangência de participação no certame, torna-se despicienda a devolução de prazo. Deste modo, a
abertura da sessão pública fica mantida para a data e horário originalmente divulgados.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
10/01/2022, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0270840 e o código CRC 7477CC65.

19.09.00841.0011029/2021-30 0270840v2
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Aviso 10/01/2022 15:10:17
 
ERRATA (erro material): Informamos a todos os interessados a ocorrência de erro material em parte da redação do
preâmbulo (tabela DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME, relativamente ao item 2 da “Fase de Aceitação de Proposta”) e
no item 5, alínea “b”, da PARTE II, ambos do edital, no que se refere à declaração de adequação a regramento estabelecido
pelo Conselho Nacional de Ministério Público – CNMP. Por tal razão, a fim de reti-ratificar os termos do edital, indica-se que,
onde se lê “Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP”, leia-se “Declaração de adequação à Resolução nº
37/2009 – CNMP”, haja vista que o ano correto é 2009, e não 2019. Por se tratar de alteração retificadora sem qualquer
impacto sobre a formulação de propostas ou sobre a abrangência de participação no certame, torna-se despicienda a
devolução de prazo. Deste modo, a abertura da sessão pública fica mantida para a data e horário divulgados originalmente.

 
Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

Processo nº: 

19.09.00841.0011029/2021-30

Objeto: 

Aquisição de mini desktops e monitores, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Envio de Propostas: 

UASG: 926302

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .

Recebimento das propostas: De 16/12/2021 às 08:00 até 17/01/2022 às 09:30 (Horário de Brasília - DF).

Informações: licitacao@mpba.mp.br

Abertura: 

UASG: 926302

Endereço eletrônico:  https://www.gov.br/compras/pt-br.

Data e hora de abertura da sessão pública: Dia 17/01/2022 às 09:30 horas (Horário de Brasília - DF).

 

ERRATA (erro material):

Informamos a todos os interessados a ocorrência de erro material em parte da redação do preâmbulo (tabela
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME, relativamente ao item 2 da “Fase de Aceitação de Proposta”) e no
item 5, alínea “b”, da PARTE II, ambos do edital, no que se refere à declaração de adequação a regramento es‐
tabelecido pelo Conselho Nacional de Ministério Público – CNMP.

Por tal razão, a fim de reti-ratificar os termos do edital, indica-se que, onde se lê “Declaração de adequação à
Resolução nº 37/2019 – CNMP”, leia-se “Declaração de adequação à Resolução nº 37/2009 – CNMP”, haja
vista que o ano correto é 2009, e não 2019.

Por se tratar de alteração retificadora sem qualquer impacto sobre a formulação de propostas ou sobre a
abrangência de participação no certame, torna-se despicienda a devolução de prazo. Deste modo, a abertura
da sessão pública fica mantida para a data e horário acima divulgados.

 

Arquivos: 

1.  Edital

2.  Aviso de licitação (DJE)

3.  Aviso de licitação (DOU)
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ESclarecimento PE 032022 OP22371

VIXBOT <edital@vixbot.com.br>
Sex, 07/01/2022 15:35
Para:  licitacao <licitacao@mpba.mp.br>

O Ministério Público do Estado da Bahia
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
 
A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14, vem tempes�va e mui respeitosamente à
presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições per�nentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as
contratações deste órgão, posto que as informações são per�nentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:
 
Pergunta PPB:
No sistema NÃO foi habilitado para a aplicação das preferências estabelecidas no Decreto 7.174/2010, no entanto, foi feito menção sobre tal
preferência no edital.
 
Diante disso, será aplicado tal direito no presente certame?
 
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento. Favor confirmar o recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Alanne Freitas
 
 

Departamento Governo
E-mail: edital@vixbot.com.br
Tel (+55) 61 – 3968.9990
www.vixbot.com.br 
 

  Imprima com responsabilidade, preserve o meio  ambiente !!!
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DESPACHO

À

CAAU - Diretoria de Tecnologia da Informação:

 

Em complementação ao despacho nº 0269641, acrescemos, ao pedido de análise e manifestação, o pleito
de esclarecimento postulado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14 (documento SEI nº 0270839).

 

Neste sentido, observamos que tal questionamento se refere à aplicabilidade de legislação federal outrora
sinalizada por esta Coordenação de Licitações, por meio dos despachos nº 0167766, 0218731e 0227705.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
10/01/2022, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0270854 e o código CRC 5EF33B2F.

19.09.00841.0011029/2021-30 0270854v2
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO 
OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  

1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
 
Observação:  

1. Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado 
ao final do documento). 

2. Será assegurada preferência na contratação, de acordo com o disposto no Decreto n° 7.174, 
de 12 de maio de 2010, em seus artigos 5° a 8º 

1.2 FORMA DE 
AQUISIÇÃO 

 
ESCOLHER UMA DAS 

TRÊS OPÇÕES 
 

(Marcar com X): 
 

( x) A) AQUISIÇÃO IMEDIATA 

(  ) 

 
B) AQUISIÇÃO PARCELADA 

 
Observação: Caso seja definida esta opção, as regras de parcelamento constam na tabela 2 do 
ANEXO I (indicado ao final do documento). 

(  ) 

 
C) REGISTRO DE PREÇOS  

 
➢ Abrangência territorial do registro (limite territorial das entregas pelo fornecedor) - ESCOLHER 

UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

(  ) A) SALVADOR      

(  ) B) SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA       

(  ) C) OUTRO(S). Especificar:  

 
➢ Possibilidade de adesão por outros Órgãos - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) NÃO       

(  ) B) SIM.  Regras: 

o Quantitativo máximo de adesões por outros órgãos: ______ adesões 

o Cada órgão aderente não poderá aderir mais que 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços. 

o O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços. 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar 

seus servidores e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. 

As Promotorias de Justiça Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de 

servidores ampliados nos últimos 2 anos sendo necessário o aumento do quantitativo de 

equipamentos. As citadas promotorias possuem Emendas Parlamentares - Convênios: 840966/2016, 

840955/2016, disponíveis para patrocinar a referida modernização/aquisição.  
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende 

ao descrito nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas 

promotorias. Cada uma com suas quantidades e especificações dos seus itens.  

Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 
 

 
1.4 JUSTIFICATIVA: 

 
AGRUPAMENTO DOS 

ITENS EM LOTES 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(x ) A) NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

(  ) 
B) JUSTIFICATIVA (licitação disputada por lotes): 
 
 

 
1.5 ENQUADRAMENTO 

DO OBJETO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(x ) 
A) BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA) 
 

(  ) 

 
B) BENS INCOMUNS (EXCEÇÃO) 

 
➢ FUNDAMENTO – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

 
(  ) A) SUBJETIVIDADE DE PADRÕES 
 
(  ) B) ESPECIFICAÇÕES ATÍPICAS FRENTE AO MERCADO 

 
➢ JUSTIFICATIVA:  

 

 
1.6 INDICAÇÃO DE 

MODELO E/OU MARCA 
OBRIGATÓRIOS 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO* 

(Marcar com X): 
 
 

 

(x ) A) NÃO    

(  ) 

B) SIM (Exceção, que deve ser justificada abaixo)  
 
1.7.1 ESPECIFICAÇÃO DE ITEMS E MARCA/MODELOS CORRESPONDENTES (Em caso positivo):  
 

ITEM / LOTE  INDICAÇÃO DO BEM MODELO E/OU MARCA OBRIGATÓRIOS 

   

   

   

 
1.7.2 JUSTIFICATIVA PARA CADA ITEM (Em caso positivo):  
 

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA 

PROPOSTA  
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO* 

(x ) A) MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 

(  ) 
B) MELHOR TÉCNICA (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

➢ CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES:  
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

(Marcar com X): 
 
 

(  ) 
C) TÉCNICA E PREÇO (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

➢ CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES:  

(  ) D) MAIOR LANCE OU OFERTA 

(  ) E) MAIOR DESCONTO 

2.2 ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

 
2.3 MODO DE DISPUTA 

DA LICITAÇÃO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO*  
(Marcar com X): 

 
 

(X) 

A) ABERTO (Regra geral) 

➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances - ESCOLHER 
UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X )    A) 3% (três por cento), a incidir sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

(  )    B) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )    C) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )    D) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 

  

  

  
 

(  ) 

 

B) ABERTO E FECHADO (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 
➢ Justificar modo “aberto e fechado” (Em caso positivo):  

 
➢ FACULTATIVO: Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  )    A) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )    B) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )    C) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 

  

  

  
 

 (X ) A) ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL (Regra) 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO  

(Marcar com X): 
 

(  ) 

B) ORÇAMENTO SIGILOSO (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 

o Justificar “orçamento sigiloso” (Em caso positivo):  

 
2.5 DOCUMENTAÇÃO A 

SER SOLICITADA EM 
CONJUNTO COM A 

PROPOSTA 
 

ESCOLHER QUANTAS 
OPÇÕES FOREM 

CABÍVEIS 
(Marcar com X): 

 
 

(  ) A) NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA 

(X ) 

 
B) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado 
(modelo e marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência, constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 
02. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como 
catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio 
oficial (o qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também 
deverá ser comprovado os termos da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico (Marcar com X): 

 
( X ) A) TODOS OS ITENS 
 
(  ) B) PARTE DOS ITENS:  

 
➢ Indicação da fase para a exigência (Marcar com X): 

 
(  ) A) EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
( x) B) APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER NECESSIDADE APONTADA 
PELA ÁREA TÉCNICA) 

 

(x) 

 
C) OUTRO(S) DOCUMENTO(S) – INDICAR: 
 

o NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do 

processador  

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que 

demonstre atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, 

tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista 

extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador 

ofertado atinge os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante 

que o processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos 

assegura que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

equipamentos (5 anos) teremos um equipamento capaz de durante esse tempo, 

suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas eventualmente 

desenvolvidas.  

 

o NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou 

site público do mesmo FABRICANTE comprovando exclusividade na produção 

da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. 

o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá 

ter exclusividade na produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor 

do projeto básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou 

BIOS do regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda que a 

mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas com o nome e/ou 

modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da 

exigência desta declaração para garantir que o equipamento é produzido 

exclusivamente para uso coorporativo e não equipamentos produzidos para 

linha doméstica de livre comercialização no mercado.  

 

o NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou 

site público do mesmo FABRICANTE que comprove ser revendedora autorizada 

do FABRICANTE.  

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01    

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Documento oficial (CONTRATO OU 

DECLARAÇÃO) ou site público do mesmo FABRICANTE. Comprovar ser 

revendedora autorizada do FABRICANTE. 

o  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da 

comprovação da relação entre a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo 

fato necessário de cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, 

viabilizar e intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma dinâmica 
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

e celeri. Excluindo execução de procedimentos não padronizados e não 

atestados pelo FABRICANTE. 

 

 

o NOME DO DOCUMENTO: Declaração que o equipamento ofertado pertence à 

linha corporativa do FABRICANTE. 

o  EMISSOR(A): FABRICANTE.   

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve 

pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos 

equipamentos destinados a público residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência o fato que 

a destinação da utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna 

a sua utilização diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes 

equipamentos possuam componentes eletrônicos qualificados, maior 

resistência, durabilidade, padronizados e que atenda a normas e exigências 

técnicas que este MP se submete.    

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 

60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de 

conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve possuir certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou 

declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao 

IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do 

Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou 

declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
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compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 

buscamos certificar a segurança elétrica dos equipamentos. 

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 

61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de 

conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve possuir certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou 

declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao 

IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do 

Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou 

declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 

compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 

buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 

22 classe B 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 

emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve possuir certificação CISPR 22 classes B comprovado através de 

certificado ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao 

INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do 

Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou 
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declaração emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 

compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 

buscamos certificar a rádio perturbação e interferência eletromagnética. 

 

o NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de que nenhum dos 

equipamentos fornecidos não contem substâncias perigosas, como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 

concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 

Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e 

aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por 

instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação 

desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 

emitido por órgão credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi 

exigida como característica do produto, e não como requisito de habilitação) 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado 

deve seguir as diretivas de não conter substâncias perigosas em 

concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 

Harzadous Substances (RoHS), comprovado através de certificado RoHs 

ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao 

IMETRO, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 

intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto 

nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas 

por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; 

segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética e 

consumo de energia, neste item buscamos certificar índices aceitáveis de 

substâncias perigosas. Estando esta solicitação de acordo com o previsto no 
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inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância com os Acórdãos 

545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU.  

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO  

(Marcar com X): 
 

(x ) A) NÃO 

() 

 
B) SIM – Justificativa e regramentos: 
 

➢ Justificativa:   

➢ Amostra a ser apresentada (por item):   

ITEM/LOTE QUANTITATIVO 

  

  
                   

                 

 
➢ Prazo para apresentação da amostra pela licitante: 

➢ Endereço para envio da(s) amostra(s):  

➢ Prazo para avaliação técnica da(s) amostra(s) pelo MPBA:  

➢ Unidade administrativa responsável pela avaliação da amostra:   

➢ Critérios objetivos de análise (elencar):  

 

➢ Será concedida oportunidade para correção da amostra rejeitada?  (Marcar opção com X) 

(  ) A) NÃO     

( ) B) SIM. Quantas: 01 reapresentações 

➢ Prazo para apresentação da amostra corrigida pela licitante (em caso de resposta positiva 

acima): 15 CORRIDOS, a contar da data da negativa.  

➢ Amostra aprovada será considerada dentro do quantitativo a ser fornecido? (Marcar 

opção com X) 

( ) A) NÃO     (  ) B) SIM 

 
2.7 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO -  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS: * 

(Marcar com X): 
 

(X) 

  
A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

➢ Atestado deverá conter os seguintes dados mínimos - ESCOLHER QUANTAS OPÇÕES 
FOREM CABÍVEIS (Marcar com X): 

 
(X ) Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos.   

(  ) Período de vigência da contratação. 

(X ) Quantitativo mínimo aceitável: 
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ITEM / LOTE 
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 

01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 
 

(  ) Outro(s). Especificar:   

 

 

➢  Outros requisitos/regramentos para os atestados:  

São considerados atestados pertinentes e compatíveis, os atestados de 

fornecimento de bens, fornecidos pelas instituições demandantes, com a 

mesma natureza desta licitação: Computadores, notebooks e monitores. 

Sempre observando os quantitativos e percentuais exigidos neste edital. 

Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens 

permanentes, através de um processo licitatório, visando garantir a moralidade 

do processo é de fundamental importância que os participantes envolvidos 

demonstrem experiência e competência suficiente para atender com o objeto 

especificado e no prazo determinado. 

➢ Item 01 (07 unidades) – Atestados de fornecimento de computadores 

(conjunto completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se 

a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica dos 

participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, anteriormente 

já forneceu o quantitativo mínimo de (07 unidades), visando verificar se 

a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, 

em seus quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que 

empresas sem capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução 

da entrega do objeto licitado. 

 

➢ Item 02 (14 unidades) - Atestados de fornecimento de monitores ou 

computadores ou Notebooks. Justifica-se a solicitação a necessidade 

comprovar a qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de 

se verificar se a empresa, anteriormente já forneceu o quantitativo mínimo 

de (14 unidades), visando verificar se a mesma possui ou não condições 
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de cumprir/entregar o referido item, em seus quantitativos totais desta 

licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, 

por incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

➢ Item 03 (02 unidades) - Atestados de fornecimento de computadores 

(conjunto completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks, Justifica-se 

a solicitação a necessidade comprovar a qualificação técnica dos 

participantes da licitação a fim de se verificar se a empresa, anteriormente 

já forneceu o quantitativo mínimo de (02 unidades), visando verificar se 

a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, 

em seus quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que 

empresas sem capacidade, inviabilizem, por incapacidade, a execução 

da entrega do objeto licitado. 

 

 
➢ Somatório de atestados (Se houver exigência de quantitativo mínimo) – ESCOLHER UMA 

OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(X ) 1) SIM, para todos os itens. 
 
(  ) 2) SIM, para parte dos itens.  
 

o Especificar:  
Para os ITENS 01 e 03, será permitida a comprovação (atestados de fornecimento de bem) 
de forma concomitante de fornecimento de computadores e notebook, sendo permito o 
somatório dos quantitativos. 

 
o Justificar vedações:  

 
(  ) 3) NÃO para todos os itens e/ou parcelas de serviços. 

  
o Justificar:  

 

(  ) 

 
B) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO PROFISSIONAL COMPETENTE OU 
CERTIDÃO/ALVARÁ DE ÓRGÃO ESPECÍFICO 

 
➢ NOME DO DOCUMENTO:  

o ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A):  

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  

o NORMA APLICÁVEL (SE HOUVER):  
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(  ) 

 
C) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.  
 
Ficará franqueada às licitantes a faculdade de visitar/vistoriar o local onde será 
entregue/executado o objeto. Para tanto, a visita/vistoria deverá ser: 

 
➢ Agendada?       (  ) NÃO      (  ) SIM 

➢ Local da vistoria/visita 

➢ Unidade responsável por acompanhar:  

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

➢ Data-limite para realização:  _______ dias úteis à data de abertura da sessão pública 

 

(  ) 
D) OUTRO(S). Especificar:  
 

 

 
2.8 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 
 ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS * 

(Marcar com X): 
 
 

(X)    A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(  ) 

 
B) DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a 
_____ % do valor da licitação (limite legal: 10%); 
 
➢ Justificar opção “B” (Em caso positivo):  

(  ) 

 
C) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, 
COM INDICAÇÃO DE ÍNDICES 
 

➢ Justificar opção “C – EXIGÊNCIA DE BALANÇO” (Em caso positivo):  
➢ Escolher quantos índices forem cabíveis: 

 
(   ) 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser:       
 
         (   )  Maior que 01 (um)                  (   )  Outro. Indicar:  
 
(   ) 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: 
 
         (   ) Maior que 01 (um)    (   ) Outro. Indicar:  
 
(   ) 3. Grau de Endividamento (GE), que deverá ser: 
 
         (   ) Menor ou igual a 01 (um)      (   ) Outro. Indicar:  
 
(   )  4. Outro. Indicar:  
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2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

 
 ESCOLHER UMA OPÇÃO 

 (Marcar com X): 
 

(  ) 

 
A) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)      

 
Prazo:  dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(X ) 

 
B) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO                                                   

 
Prazo: 05 dias        ( X ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(  ) 

 
C) HAVERÁ CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) E DE CONTRATO                                                  

 
C.1) ARP:  Prazo: _______ dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 
 
C.2) CONTRATO:  Prazo: _______ dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(  ) 
D) CONTRATAÇÃO SERÁ FORMALIZADA SOMENTE COM EMISSÃO DE EMPENHO (SEM ARP OU 
CONTRATO) 

 

 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias       ( X ) Úteis             (  ) Corridos 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por 
quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), 
aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega 
for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

• O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  

ITEM 01 E 03 

 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 

acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

➢ A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, contados da data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento 

contratual; 
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3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prazo para realização dos serviços de replicação: 

1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese 

de uso de software/máquina virtual; 

2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 

de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da 
autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 
ITEM 02 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de 

Empenho, acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento 

contratual. 
 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com 
X):   

(  ) A) NÃO     

(X ) 
B) SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato 
superveniente, aceito pela Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro 

Administrativo da Bahia – CAB CEP 41.745-004, Salvador/BA 
 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 
➢ Entrega deve ser agendada - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):   

(  ) A) NÃO                    (X  ) B) SIM 

➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  

➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  

➢ Condições especiais:  

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):   

(x ) A) BENS ENTREGUES MONTADOS 

(  ) B) BENS ENTREGUES DESMONTADOS 

(  ) 

 
C) BENS ENTREGUES DESMONTADOS, MAS COM MONTAGEM A CARGO DO FORNECEDOR. 

Condições: 

➢ PRAZO PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
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3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (  ) A) ______ horas contadas a partir da solicitação pelo MPBA:    

         (  ) B) ______ dias contados a partir da solicitação pelo MPBA:   

    (  ) C) Mediante agendamento:  

o Unidade responsável:  

o Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

o Dias para realização da montagem:  

o Horários para entrega:  

➢ LOCAL PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 (  ) A) Sede específica do MPBA em Salvador:  

 (  ) B) Qualquer sede do MPBA na cidade Salvador ou respectiva Região Metropolitana, 

conforme requerido na AFM. 

 (  ) C) Outra. Indicar:  

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

(  ) 

 
B) BENS ENTREGUES COM INSTALAÇÃO A CARGO DO FORNECEDOR. Condições: 

➢ PRAZO PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

         (  ) A) ______ horas contadas a partir da solicitação pelo MPBA:    

         (  ) B) ______ dias contados a partir da solicitação pelo MPBA:   

    (  ) C) Mediante agendamento:  

o Unidade responsável:  

o Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

o Dias para realização da instalação:  

o Horários para entrega:  

➢ LOCAL PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Sede específica do MPBA em Salvador:  

(  ) B) Qualquer sede do MPBA na cidade Salvador ou respectiva Região Metropolitana, 

conforme requerido na AFM. 

(  ) C) Outra. Indicar:  

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de 
modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento;  
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Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa;  
 

3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  

 

SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 

 

1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente 

de trabalho do CONTRATANTE;  

2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante 

ou pela CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  

3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do 

CONTRATANTE, idêntico ao que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da 

imagem, o equipamento será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem 

nos demais equipamentos;  

4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao 

quantitativo total dos equipamentos a serem entregues.  

Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese 

de uso de software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 

de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou 

seja, período compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e 

a devolução do mesmo pelo CONTRATANTE; 

6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do 

equipamento matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 

7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas 

nos microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual 

admitido de erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 

 

 
 
 

 
3.2 PRAZO DE 

VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

 

(  ) A) SEM EXIGÊNCIA DE VALIDADE OU GARANTIA 

( ) 

 
B) PRAZO DE VALIDADE:  

 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto não poderá ter ultrapassado ____ 
(______) do seu total, tomando-se como referência a data de fabricação do lote impressa na 
embalagem. 
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ESCOLHER UMA 
OPÇÃO * 

(Marcar com X): 
 
 

(x ) 

 
C) GARANTIA - Regras:  

 
➢ Executor da garantia - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

   (  ) A) CONTRATADA (Regra geral)    

   (x ) B) FABRICANTE (Exceção) 

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede 

credenciada, pela capacidade de fornecimento de peças de reposição compatíveis 

com os equipamentos licitados, durante todo o período de 60 (sessenta) meses em 

razão da previsão do uso dos equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil 

pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do Ministério 

Público, que prevê substituição do parque computacional somente após o período 

de cinco anos.  

 
➢ Duração - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) 01 ANO 

(  ) B) 90 DIAS (GARANTIA LEGAL) 

(x ) C) OUTRO. Especificar: 60 meses 

o Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) 

meses em razão da previsão do uso dos equipamentos por esse período, por 

se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em respeito 

planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do 

parque computacional somente após o período de cinco anos.  

➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA - 

ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) ______ HORAS    (  ) Úteis             (  ) Corridas 

(x ) B) 02 DIAS        ( x ) Úteis             (  ) Corridos 

➢ Necessidade de assistência técnica - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) SIM 

(  ) B) NÃO       

➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima) - ESCOLHER UMA 

OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador 

(  ) B) Assistência sediada em local a critério do fornecedor (regra geral) 
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( x ) C) On site, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (exceção). 

Regras: 

A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para 

todo o equipamento, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante 

ou rede credenciada, contados a partir do recebimento definitivo do objeto; 

O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação 

do (s) equipamento(s) em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 

2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado; 

O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças 

e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser 

informado o número), para suporte técnico e abertura de chamados.  

A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na 

modalidade 8x5 (oito horas por dia e cinco dias na semana);  

 

(  ) D) Outra. Especificar: 
 
➢ Demais regramentos: 

 
1- A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os 

sistemas operacionais suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser 

facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto 

conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.  

5- A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas 

peças/componentes, mão de obra de assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo 

com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram os bens, observados os 

prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 

6- Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, 

imediatamente, equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou 

superiores ao item avariado ou com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do 

chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura; 

7- Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno 

funcionamento do bem, deverá ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem 

custo adicional para este), com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado 

ou com defeito; 

8 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão 

ser originais do fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não 

podendo ser recondicionados; 

9- A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento 

se encontrar instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros 

meios de entrega; 

10- A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade 

do fornecimento de substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

11- O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que 

necessitarem de reparo/manutenção ou troca de peças será: 
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➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro 
Administrativo da Bahia – CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 

➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 

➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 

➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

12- Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá 

ficar em posse do CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de 

informações, devendo constar em contrato de garantia a referida norma. 

13- Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), 

preferencialmente  em formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos 

chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no período estipulado na solicitação,  

contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das 

ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, 

nome do solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema 

identificado, ação corretiva realizada e data de fechamento do chamado com equipamento 

prontamente restabelecido. 

14- Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento 

(modelo e número de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a descrição clara dos 

problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras 

informações que se façam necessárias. 

15- Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de 

rede, fonte de alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica 

obrigada a efetuar a substituição do respectivo dispositivo em todos os equipamentos 

entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, contados da data de 

comunicação  

16- A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 

17- As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida 

pelo fabricante dos bens; 

  

 
3.3 CONDIÇÕES E 

RESPONSÁVEIS PELO 
RECEBIMENTO * 

 
 
 

 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias     ( ) Úteis             ( x ) Corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias       ( ) Úteis             ( x ) Corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S) - ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 
(  )    A) NÃO SE APLICA 
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(X )  B) PRAZO:    (  ) ______ HORAS      (  ) Úteis             (  ) Corridas 

                        ( X ) 15  DIAS          (  ) Úteis             ( x ) Corridos 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as 
especificações contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de 
preços, bem com as quantidades determinadas na Autorização de Fornecimento de Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) 
apresentada por transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento 
provisório/definitivo; 
 
3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos relativos 
ao tema, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade 
do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no 
processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do 
Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
 

 
3.4 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
SUBCONTRATAÇÃO  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO  
(Marcar com X): 

 

(  ) A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO 

(x ) 

B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  
➢ Serviço de garantia; 
➢ Replicação de Imagem; 

 
➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  

 

Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, 
representante credenciado para a revenda. Será permitida a subcontratação dos 
serviços de garantia (on site) e replicação de imagens, executados exclusivamente pelo 
fabricante ou rede credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 
 

 

3.5 CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X ) 
A) CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM 
PARCELA ÚNICA 

(  ) 
B) PAGAMENTO PARCELADO:  

 
➢ Quantidade de parcelas:  
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➢ Definição dos montantes das parcelas (Por quantidades ou percentuais, normalmente conforme 

regra de entrega): 

(  ) C) OUTRO. Indicar:  

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

( ) A) NÃO SE APLICA 

( x ) 

B) CONDIÇÕES ESPECIAIS. Especificar:   

 
• A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 

número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que 
formaliza a execução da despesa. 

 

 
3.6 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
REAJUSTAMENTO, 

COM INDICAÇÃO DE 
ÍNDICE OFICIAL  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO * 
(Marcar com X): 

 
 

( x ) A) PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

( ) 

 
B) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO. Regras: 

 
➢ Índice oficial para o cálculo da variação de preços - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

   
 (  ) A) INPC/IBGE  

 (  ) B) OUTRO. Indicar:  
 

➢ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento 
formal pelo Fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
apresentação da proposta; 
 

➢ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, 
sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a 
data de aniversário. 
 

➢ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados 
após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta; 

 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS  
 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

(  ) 

B) VIGÊNCIA DA ARP:         
 
➢ Prazo de vigência da ARP: ______ meses (Limitado a 12 meses) 

 
➢ Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência:   (  ) NÃO      (  ) SIM   (Limitado ao total de 

vigência da ARP de 12 meses) 
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3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(   ) 

A) CONTRATAÇÕES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 
 
➢ ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):     

 
(  )  Opção 1:   ______ meses , contados do recebimento do empenho pelo fornecedor 
 

(  )  Opção 2:   ______ dias, contados do recebimento do empenho pelo fornecedor  
 

(X ) 

 
B) CONTRATAÇÕES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 

 
➢ ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):       

    
     (X ) Opção 1:  12 meses, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):            

    (  )  A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

       (X )  B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
     (  ) Opção 2: ______ dias, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):            

    (  )  A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

       (  )  B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
➢ Justificar vigência superior a 12 (doze) meses (se for o caso):  

 

 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):               
 

(X ) A) NÃO      

(  ) B) SIM.   Justificativa:  

 

3.8 OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 

3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas 

constantes no instrumento convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos 

turnos e horários de expediente do MPBA, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que 

parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou peças;   

 3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no 

decurso do uso normal do produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   

 3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada 

embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
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 3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, 

ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que 

não impeçam os compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais 

restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    

 3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de 

licitação;   

  

3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 

competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação;   

 3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 

específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização 

deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes 

de inadimplemento(s) de tributos pela empresa contratada;  

3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo 

descrição dos bens e serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor 

total;   

3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 

independentemente da natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em 

consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 

responsabilidade, bem como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida 

paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   

3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto 

contratado ou das eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e 

por escrito, do MPBA;    

3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou 

determinações de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não 

estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em 

conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 

originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    

3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência 

da contratação, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à 

execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  

3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento da execução da contratação;    

3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão 

de obra necessária à execução completa e eficiente da contratação;    

3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  
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3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 

a CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 

referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual 

seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  

 

 
3.9 OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS   

 3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as 

informações necessárias para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto 

contratado;   

 3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições 

previstos neste documento;   

 3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às 

instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma que se façam necessários para a execução 

contratual;   

 3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da 

contratação, notificando a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias;    

3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, 

quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e 

demais condições previstas em edital e seus anexos. 

 

 
3.10 INDICAÇÃO 

SOBRE A 
NECESSIDADE DE 

GARANTIA 
CONTRATUAL, COM 

PERCENTUAL  
 

 ESCOLHER UMA 
OPÇÃO 

 (Marcar com X): 
 

(  ) A) NÃO SE APLICA (CONTRATAÇÕES SEM FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO) 

(  ) B) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL 

(X ) 

C) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: 
 

➢ Percentual exigido:      
(X )  5% (cinco por cento)      OU     (  ) Outro. Indicar:  ______ % (_________ por cento) 
 

➢ Prazo para apresentação:   05 dias após assinatura do contrato.      
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ANEXO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 

AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS 
SUGERIDAS) 

CÓDIGO 
CATMA

T 

UNIDADE 
DE 

FORNECIM
ENTO 

QUANTID
ADE  

UNIDADE 
SOLICITANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO POR 

ITEM 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

 
(Ampla Concorrência) Mini-

Desktop, com processador tipo 

x86, com no mínimo 04 (quatro) 

núcleos e 8 threads, com suporte a 

32bits e 64bits; 16GB de memória 

DDR4 2666; um disco SSD 

256GB; monitor LED de no 

mínimo 23 

polegadas, widescreen; Mouse, 

Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-

Fi compatível no mínimo com os 

padrões 802.11ac e 

802.11ax; Windows 10 

Professional 64 bits, em 

português e 60 meses de 

garantia on site de fábrica.;   

 

471901 UN 14 CAAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 7.107,94 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 99.511,16 

 

 

(Ampla 

Concorrência) 

2 

  
(Exclusivo ME/EPP) Monitor 

LED de no mínimo 23 

polegadas, widescreen; 

Resolução mínima de 1920 x 

1080; Número de cores mínimo 

de 16,7 milhões e 60 meses de 

garantia on site de fábrica.;    

460039 
 

UN  
  

28 CAAU  

 
 

 
 

 

R$ 916,79 

 
 
 
 
 

R$ 25.670,12  
 

 

(Exclusivo ME/EPP) 

 

3 

 
(Exclusivo ME/EPP) Mini-

Desktop, com processador tipo 

x86, com no mínimo 04 (quatro) 

núcleos e 8 threads, com suporte a 

32bits e 64bits; 16GB de memória 

DDR4 2666; um disco SSD 

256GB; monitor LED de no 

mínimo 23 

polegadas, widescreen; Mouse, 

Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-

Fi compatível no mínimo com os 

padrões 802.11ac e 

802.11ax; Windows 10 

Professional 64 bits, em 

português e 60 meses de 

garantia on site de fábrica.;    

471901  
UN  

4 CAAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

R$ 7.107,94 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 28.431,76 
 

(Exclusivo ME/EPP) 
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VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 

 
Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”.  
Informamos que prevalecerá o constante em nossa Especificação Técnica Detalhada. 
O item 2 é 100% aderentes ao CATMAT 
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2. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS:  

 

Justificamos os quantitativos desta solicitação de abertura de processo de licitatório, levando em consideração o 
plano estratégico de ampliação do parque tecnológico do MP e os quantitativos especificados e já aprovados, que 
constam nas Emendas Parlamentares dos Escritórios Regionais de Euclides da Cunha e Itapetinga. Sendo eles:  
 
Euclides da Cunha:  Convênio: 840966/2016 

• 13 (treze) Desktop´s  
• 20 (vinte) Monitores  

Itapetinga:  Convênio: 840955/2016 
• 5 (cinco) Desktop´s  
• 8 (oito) Monitores  
 
 

   

 

 

 

3. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

ITEM INDICAÇÃO RESUMIDA DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 

PREVISÃO -   
ANO CORRENTE 

2021 

PREVISÃO - ANOS 
SUBSEQUENTES 

ANO 2022 ANO 2023 

1 MINI DESKTOP (AMPLA CONCORRÊNCIA) 

 
14 14 0 0 

2 
 

MONITOR  
(AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
28 28 0  0  

3 MINI DESKTOP (EXCLUSIVO ME/EPP)  
 

4 4 0 0 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 

ITEM 01 E 03 

MINI DESKTOP COM MONITOR  
 

I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 

 

ITEM/LOTE    

   

1.PROCESSADOR  

ITEM 01 e ITEM 

03  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) 

núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

ITEM 01 e ITEM 

03 

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a 

base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

ITEM 01 e ITEM 

03  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento 

mínimo de 2666 MhZ que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com 

suporte a tecnologia dual channel;  

 ITEM 01 e ITEM 

03  

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou 

superior, e no mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou 

adaptadores de qualquer tipo;   

 ITEM 01 e ITEM 

03 

 

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de 

inicialização (Boot) 

 ITEM 01 e ITEM 

03  

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e 

saída, não será aceito uso de adaptadores;  

 ITEM 01 e ITEM 

03  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível 

selecionar dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de 

inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

 ITEM 01 e ITEM 

03 

2.5 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou 

solução em slot; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory)    

 ITEM 01 e ITEM 

03  

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb ou um único pente de 

16 Gb. Em ambos os casos, não serão aceitas memórias soldadas à placa mãe. 

 ITEM 01 e ITEM 

03  
3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

ITEM 01 e ITEM 

03  
4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

ITEM 01 e ITEM 

03  
4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

ITEM 01 e ITEM 

03  
4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do 

equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, 

confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, de forma que o 

ajuste de altura não seja impedido.  
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ITEM 01 e ITEM 

03  
4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio   

ITEM 01 e ITEM 

03  

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser 

automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e 

diferentes;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a 

reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer 

adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões   

ITEM 01 e ITEM 

03  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e 

outra HDMI e/ou Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, 

desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento ofertado;  

7.Placa de Rede   

ITEM 01 e ITEM 

03  
7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

ITEM 01 e ITEM 

03   
7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores 

externos por USB; 

ITEM 01 e ITEM 

03  
7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board   

ITEM 01 e ITEM 

03  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à 

resolução 1920x1080 pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor   

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 

milhões;  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

ITEM 01 e ITEM 

03  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal 

de no mínimo 30 à 80 kHz;  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.4 01 (um) conector HDMI;  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do 

monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / 

Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle 

de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, 

posição (H/V);    

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

ITEM 01 e ITEM 

03 

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um 

encaixe/slot específico na parte traseira do monitor  

ITEM 01 e ITEM 

03 
9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática; 

10. Apontador (mouse)  

ITEM 01 e ITEM 

03  
10.1. Com fio;  
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ITEM 01 e ITEM 

03  
10.2 Tecnologia ótica,  

ITEM 01 e ITEM 

03  
10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

ITEM 01 e ITEM 

03  
10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

ITEM 01 e ITEM 

03  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-

pad adequado para uso de mouse ótico.  

11.Teclado   

ITEM 01 e ITEM 

03  
11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

ITEM 01 e ITEM 

03  
11.2 com fio, na cor preta,  

ITEM 01 e ITEM 

03  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto 

do equipamento proposto.   

12.Software Incluso   

ITEM 01 e ITEM 

03 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada 

no BIOS para ativação automática; 

ITEM 01 e ITEM 

03  

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional 

suportado devem ser fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento   

ITEM 01 e ITEM 

03 
13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

ITEM 01 e ITEM 

03  
13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

ITEM 01 e ITEM 

03 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados 

(PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 

(RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação 

emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 

intermédio da certificação Epeat. 

 

 
 

II. CERTIFICAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS 

EQUIPAMENTOS: 

(ITEM 01 E 03) 

 

1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa, ou mídia (CD/DVD), ou, ainda, indicação 

do sítio do fabricante para download. 

 
 

III -SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 

 

1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 

CONTRATANTE;  

2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 

CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  

Anexo TR - TERMO DE REFERÊNCIA - V6 (0272658)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 862



  

   

 

TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao 

que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 

CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos;  

4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo total dos 

equipamentos a serem entregues.  

Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 

software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de 

amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 

compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 

CONTRATANTE; 

6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento 

matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 

7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 

microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros 

nas imagens será de 0 % (zero por cento); 

 

ITEM 02 - MONITOR 

 

I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 

  

Item 02  MONITOR  

   1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

   2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

   3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

   4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

   5 - 01 (um) conector HDMI; 

   6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

   
7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não 

sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

   8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

   9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

   10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

   

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 

imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 

Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

   12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 

 

12 - equipamentos fornecidos NÃO poderá conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração 

acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de 

avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, 

sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
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DESPACHO

Em resposta aos questionamentos das empresas HT solutions e VIXBOT nos arquivos SEI
0269744 e 0270839, apresentamos as seguintes manifestações:

 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA HT SOLUTIONS:

 

Esclarecimento 01 - Página 62

3.Memória Ram (Random Acess Memory)

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia
dual channel com dois pentes de 8GB;

 

Tendo em vista a baixa quantidade a customização do equipamento se torna inviável e agrega
um custo extra no valor final para o órgão, visando ofertar equipamentos de configurações
“prontas”, entendemos que serão aceitos equipamentos com Memória RAM instalada de 16
(dezesseis) GB, configurada em um pente de 16GB, está correto nosso entendimento?

 

RESPOSTA:

Deferimos o questionamento relativo a aceitação de um único pente de memoria de 16GB. Por
tal razão, haverá a correspondente alteração da especificação técnica em Termo de Referência,
nos seguintes termos:

 

“3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb ou um
único pente de 16 Gb. Em ambos os casos, não serão aceitas memórias soldadas à placa mãe.”

 

Esclarecimento 02 - Página 47

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de
um encaixe/slot específico na parte traseira do monitor

Visando evitar entendimentos dúbios, entendemos que só é necessário a compatibilidade do
monitor com suporte para integração do mini desktop, não sendo necessário o fornecimento do
mesmo, está correto nosso entendimento?

 

RESPOSTA:

Não está correto o entendimento.

O item 4.4, localizado a página 46 desde edital faz referência ao referido questionamento, e
determina o fornecimento do suporte em conjunto com o mini desktop, a saber:

 

“4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para
instalação do equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete junto
a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com
o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja impedido.”

 

 

Esclarecimento 03
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3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de empenho,
acompanhada do instrumento contratual;

 

RESPOSTA:

Entendendo a manifestação do licitante, deferimos a solicitação e realizaremos a ampliação do
prazo para 45 dias, de modo que a redação do item será ajustada para:

3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer
no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento da Nota de
empenho, acompanhada do instrumento contratual;

 

 

QUESTIONAMENTO DA EMPRESA VITBOX:

 

Informamos que o que decreto 7.174 deverá ser aplicado ao objeto da lição de modo que foi
incluída tal previsão dentre as observações do item 1.1 do TR, a saber:

 

“2: Será assegurada preferência na contratação, de acordo com o disposto no Decreto n°
7.174, de 12 de maio de 2010, em seus artigos 5° a 8º”

 

 

Acreditando termos respondido a todos os questionamentos, encaminhamos o expediente à
DCCL para adoção das providências cabíveis.

 

Neste sentido, informamos que encartamos aos autos versão atualizada do Termo de
Referência (documento nº 0272658), revisado no que se refere às especificações técnicas
detalhadas e a regra de execução contratual.

 

Por tal razão, e em atenção ao despacho nº 0269641, sinalizamos que as modificações podem
alterar a formulação de proposta pelas licitantes.

Documento assinado eletronicamente por Odilon Barros dos Santos em
13/01/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0272663 e o código CRC 01435EE3.

19.09.00841.0011029/2021-30 0272663v2
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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40 
 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Referente aos itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR 
 
Página – 62 
3.Memória Ram (Random Acess Memory) 
3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia dual 
channel com dois pentes de 8GB; 
 
Tendo em vista a baixa quantidade a customização do equipamento se torna inviável e agrega um 
custo extra no valor final para o órgão, visando ofertar equipamentos de configurações “prontas”, 
entendemos que serão aceitos equipamentos com Memória RAM instalada de 16 (dezesseis) GB, 
configurada em um pente de 16GB, está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:   
Após análise, a área técnica entendeu pelo deferimento do questionamento relativo a aceitação de 
um único pente de memória de 16GB. Por tal razão, haverá a correspondente alteração da 
especificação técnica em Termo de Referência, nos seguintes termos:  

 
“3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb 
ou um único pente de 16 Gb. Em ambos os casos, não serão aceitas memórias 
soldadas à placa mãe.” 

 
Por conseguinte, será feita a retificação do edital, com devolução de prazo. 
 

 
2) QUESTIONAMENTO:  
 
Referente aos itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR 
 
Página 47 
9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um 
encaixe/slot específico na parte traseira do monitor 
Visando evitar entendimentos dúbios, entendemos que só é necessário a compatibilidade do 
monitor com suporte para integração do mini desktop, não sendo necessário o fornecimento do 
mesmo, está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:   
 
Não está correto o entendimento. 
 
O item 4.4, localizado na página 46 do edital faz referência ao referido questionamento, e determina 
o fornecimento do suporte em conjunto com o mini desktop, a saber: 
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“4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para 
instalação do equipamento na parte traseira do monitor para integração do 
gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, 
totalmente compatível com o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja 
impedido.” 

 

 
3) QUESTIONAMENTO:  
 
Condições gerais 
 
3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
 
O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento da 
produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento e 
transporte. 
Ocorre que estamos enfrentando uma situação de pandemia, onde os prazos estipulados em edital 
são incompatíveis com o mercado, pois estão baseados em uma situação normal de funcionamento 
da cadeia produtiva, atualmente a capacidade de produção está saturada para o presente ano e a 
falta de insumos/componentes no mercado para fabricação dos equipamentos solicitados agrava a 
crise no mercado. 
Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido, 
ainda assim não seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 30 (trinta) dias, devido as 
dificuldades de transportes, limitações de voos e reduções da mão de obra nos parques fabris 
oriundo do contingenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-19 tudo isto agravado pela 
atual falta de insumos e componentes, portanto não é possível garantir o prazo de entrega solicitado 
pelo edital. 
Entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados no edital são 
inexequíveis devido aos motivos expostos acima, e que será aceita extensão do prazo de entrega 
para até 45 (quarenta) dias, devidamente fundamentadas. Está correto nosso entendimento? 
  
RESPOSTA:   
 
Entendendo a manifestação do licitante, a área técnica entendeu por deferir a solicitação e realizar a 
ampliação do prazo para 45 dias, de modo que a redação do item será ajustada para: 

 
3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A entrega da matriz de replicação deverá 
ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual;  

 
Por tal razão, será feita a retificação do edital, com devolução de prazo. 
 

 
4) QUESTIONAMENTO:  
 
2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA 
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Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - 
Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública.  
Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a 
de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, 
folders , Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante 
vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente 
detalhada. Está correto nosso entendimento ? 
 
RESPOSTA:   
 
Conforme análise combinada entre os itens 17 e 18 da PARTE V e o item 5 da PARTE II, todos do 
edital, tem-se que o envio de documentos técnicos relativos aos bens (itens 11 e 12 da PARTE II) 
deverá ocorrer em conjunto com a proposta de preços ajustada, no prazo de duas horas após o 
encerramento da disputa de lances, mediante sistema eletrônico, após convocação pelo(a) 
pregoeiro(a). 
 

 

 
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº ° 21.997.155/0001-14 

 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Pergunta PPB: 
No sistema NÃO foi habilitado para a aplicação das preferências estabelecidas no Decreto 
7.174/2010, no entanto, foi feito menção sobre tal preferência no edital. Diante disso, será aplicado 
tal direito no presente certame? 
 
RESPOSTA:   
 
Será assegurado, nesta licitação, o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei n° 8.248, de 
1991 , conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 
 
Por tal razão, será feita a retificação do edital e do cadastramento do certame junto ao sistema 
eletrônico de licitação, com devolução de prazo. 
 
 

 
OBS.¹: RESPOSTAS SUBSIDIADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/MPBA. 
 
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E 
INSERIDOS EM SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES. 
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Esclarecimento 13/01/2022 16:10:24
 
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40 - QUESTIONAMENTO 1: Referente aos
itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR Página – 62 3.Memória Ram (Random Acess Memory) 3.1 Memória RAM
mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia dual channel com dois pentes de 8GB; Tendo em
vista a baixa quantidade a customização do equipamento se torna inviável e agrega um custo extra no valor final para o
órgão, visando ofertar equipamentos de configurações “prontas”, entendemos que serão aceitos equipamentos com Memória
RAM instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada em um pente de 16GB, está correto nosso entendimento?

 
Fechar
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Resposta 13/01/2022 16:10:24
 
Após análise, a área técnica entendeu pelo deferimento do questionamento relativo a aceitação de um único pente de
memória de 16GB. Por tal razão, haverá a correspondente alteração da especificação técnica em Termo de Referência, nos
seguintes termos: “3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb ou um único pente
de 16 Gb. Em ambos os casos, não serão aceitas memórias soldadas à placa mãe.” Por conseguinte, será feita a retificação
do edital, com devolução de prazo.

 
Fechar
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Esclarecimento 13/01/2022 16:10:56
 
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40 - QUESTIONAMENTO 2: Referente aos
itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR Página 47 9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o
mini desktop, feito através de um encaixe/slot específico na parte traseira do monitor Visando evitar entendimentos dúbios,
entendemos que só é necessário a compatibilidade do monitor com suporte para integração do mini desktop, não sendo
necessário o fornecimento do mesmo, está correto nosso entendimento?

 
Fechar
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Resposta 13/01/2022 16:10:56
 
Não está correto o entendimento. O item 4.4, localizado na página 46 do edital faz referência ao referido questionamento, e
determina o fornecimento do suporte em conjunto com o mini desktop, a saber: “4.4 deverá vir acompanhado de todos os
suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na parte traseira do monitor para integração do gabinete
junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, de forma que o
ajuste de altura não seja impedido.”

 
Fechar
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Esclarecimento 13/01/2022 16:11:39
 
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40 - QUESTIONAMENTO 3: Condições
gerais 3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; O processo
de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento da produção, a produção propriamente
dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento e transporte. Ocorre que estamos enfrentando uma situação
de pandemia, onde os prazos estipulados em edital são incompatíveis com o mercado, pois estão baseados em uma
situação normal de funcionamento da cadeia produtiva, atualmente a capacidade de produção está saturada para o presente
ano e a falta de insumos/componentes no mercado para fabricação dos equipamentos solicitados agrava a crise no
mercado. Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido, ainda assim não
seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 30 (trinta) dias, devido as dificuldades de transportes, limitações de
voos e reduções da mão de obra nos parques fabris oriundo do contingenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-
19 tudo isto agravado pela atual falta de insumos e componentes, portanto não é possível garantir o prazo de entrega
solicitado pelo edital. Entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados no edital são
inexequíveis devido aos motivos expostos acima, e que será aceita extensão do prazo de entrega para até 45 (quarenta)
dias, devidamente fundamentadas. Está correto nosso entendimento?

 
Fechar
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Resposta 13/01/2022 16:11:39
 
Entendendo a manifestação do licitante, a área técnica entendeu por deferir a solicitação e realizar a ampliação do prazo
para 45 dias, de modo que a redação do item será ajustada para: 3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A entrega da
matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento da
Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; Por tal razão, será feita a retificação do edital, com devolução
de prazo.

 
Fechar
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Esclarecimento 13/01/2022 16:12:34
 
LOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40 - QUESTIONAMENTO 4: 2.5
DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida,
informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders , Certificações e declarações técnicas dos
equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta
reajustada e minuciosamente detalhada. Está correto nosso entendimento ?

 
Fechar
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Resposta 13/01/2022 16:12:34
 
Conforme análise combinada entre os itens 17 e 18 da PARTE V e o item 5 da PARTE II, todos do edital, tem-se que o envio
de documentos técnicos relativos aos bens (itens 11 e 12 da PARTE II) deverá ocorrer em conjunto com a proposta de
preços ajustada, no prazo de duas horas após o encerramento da disputa de lances, mediante sistema eletrônico, após
convocação pelo(a) pregoeiro(a).

 
Fechar
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Esclarecimento 13/01/2022 16:13:21
 
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº ° 21.997.155/0001-14 - QUESTIONAMENTO: Pergunta PPB: No
sistema não foi habilitado para a aplicação das preferências estabelecidas no Decreto 7.174/2010, no entanto, foi feito
menção sobre tal preferência no edital. Diante disso, será aplicado tal direito no presente certame?

 
Fechar
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Resposta 13/01/2022 16:13:21
 
Será assegurado, nesta licitação, o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei n° 8.248, de 1991 , conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. Por tal razão, será feita a retificação do edital
e do cadastramento do certame junto ao sistema eletrônico de licitação, com devolução de prazo.

 
Fechar
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

13/01/2022 16:27:00 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Evento de Suspensão será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 14/01/2022.

Resumo do Evento de Suspensão

Órgão UASG Responsável
94920 - ESTADO DA BAHIA 926302 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00003/2022 Eletrônico Tradicional Aberto

Objeto

Motivo do Evento de Suspensão

Data da Divulgação do Evento de Suspensão Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação
14/01/2022 A partir de  16/12/2021  às 08:00 Em 17/01/2022  às 09:30

Disponibilizar para Divulgação

Evento de Suspensão

Aquisição de mini desktops e monitores, conforme especificações e exigências constantes no edital de licitação.

A área técnica solicitante sinalizou a necessidade de revisão de especificações técnicas, após análise de 
questionamentos
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Aviso 13/01/2022 16:24:20
 
Avisamos a todos os interessados que a área técnica solicitante sinalizou a necessidade de revisão de parte das
especificações e condições técnicas previstas em edital, em consequência da análise de questionamentos realizados. Por tal
razão, será feita a suspensão do certame, com divulgação posterior de edital atualizado e nova data de abertura da sessão
pública, com devolução de prazo.

 
Fechar
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MANIFESTAÇÃO

Considerando a manifestação de nº 0272663, a qual sinalizou a necessidade de alteração de
especificações e exigências técnicas, bem assim a juntada de TR atualizado (doc. SEI nº 0272658), foi
realizada a suspensão do certame no sistema eletrônico de licitações (doc SEI nº 0272781). 
 

Ato contínuo, serão promovidas as atualizações cabíveis em contrato e edital, com nova submissão à
aprovação da autoridade competente.

 

Por fim, será feita a republicação do edital, com devolução de prazo.

 

Fernanda da Costa Peres Valentim

Coordenação de Licitações

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
13/01/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0272779 e o código CRC 42466FC9.

19.09.00841.0011029/2021-30 0272779v2
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DESPACHO

Encaminha-se o expediente à CEACC para atualização da minuta de contrato, em razão das alterações em
Termo de Referência, conforme documentos 0272658 e 0272663.

 

Após, retorne-se para atualização de edital e demais providências cabíveis.

 

Atenciosamente,

 

Fernanda da Costa Peres Valentim

Coordenação de Licitações

Gerente - Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
13/01/2022, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0272836 e o código CRC 3DB61C44.

19.09.00841.0011029/2021-30 0272836v3
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DESPACHO

Considerando a necessidade de alteração apenas da minuta de contrato relativa à
aquisição de mini desktops com monitor (itens 01e 03), devolvemos o expediente à Coordenação de
Licitações, acompanhado da minuta ajustada (alterações nos itens 2.2.2, na redação dos itens 3.1 e 4.4 do
apenso I) conforme Termo de Referência ajustado anexado ao presente.

Por fim, destacamos que, apenas para facilitar a elaboração de edital ajustado,
procedemos à juntada, também, da minuta relativa ao item 02, a qual não sofreu alterações decorrentes
dos questionamentos.

Documento assinado eletronicamente por Paula Souza de Paula em
14/01/2022, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0273213 e o código CRC 92C581AE.

19.09.00841.0011029/2021-30 0273213v5
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MANIFESTAÇÃO

Anexado TERMO DE REFERÊNCIA, para reanálise desta DCCL

Documento assinado eletronicamente por Odilon Barros dos Santos em
31/01/2022, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0281573 e o código CRC 86B9564C.

19.09.00841.0011029/2021-30 0281573v2
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO 
OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  

1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
Observação:  

1. Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado ao 
final do documento). 

2. Será assegurada preferência na contratação, de acordo com o disposto no Decreto n° 7.174, de 
12 de maio de 2010, em seus artigos 5° a 8º 

1.2 FORMA DE 
AQUISIÇÃO 

 
ESCOLHER UMA DAS 

TRÊS OPÇÕES 
 

(Marcar com X): 
 

( x) A) AQUISIÇÃO IMEDIATA 

(  ) 

 
B) AQUISIÇÃO PARCELADA 

 
Observação: Caso seja definida esta opção, as regras de parcelamento constam na tabela 2 do 
ANEXO I (indicado ao final do documento). 

(  ) 

 
C) REGISTRO DE PREÇOS  

 
➢ Abrangência territorial do registro (limite territorial das entregas pelo fornecedor) - ESCOLHER 

UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

(  ) A) SALVADOR      

(  ) B) SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA       

(  ) C) OUTRO(S). Especificar:  

 
➢ Possibilidade de adesão por outros Órgãos - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) NÃO       

(  ) B) SIM.  Regras: 

o Quantitativo máximo de adesões por outros órgãos: ______ adesões 

o Cada órgão aderente não poderá aderir mais que 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços. 

o O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços. 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar seus 
servidores e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. As 
Promotorias de Justiça Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de servidores 
ampliados nos últimos 2 anos sendo necessário o aumento do quantitativo de equipamentos. As citadas 
promotorias possuem Emendas Parlamentares - Convênios: 840966/2016, 840955/2016, disponíveis para 
patrocinar a referida modernização/aquisição.  
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TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende ao 
descrito nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas promotorias. 
Cada uma com suas quantidades e especificações dos seus itens.  
Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 
 

 
1.4 JUSTIFICATIVA: 

 
AGRUPAMENTO DOS 

ITENS EM LOTES 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(x ) A) NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

(  ) 
B) JUSTIFICATIVA (licitação disputada por lotes): 
 
 

 
1.5 ENQUADRAMENTO 

DO OBJETO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(x ) 
A) BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA) 
 

(  ) 

 
B) BENS INCOMUNS (EXCEÇÃO) 

 
➢ FUNDAMENTO – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

 
(  ) A) SUBJETIVIDADE DE PADRÕES 
 
(  ) B) ESPECIFICAÇÕES ATÍPICAS FRENTE AO MERCADO 

 
➢ JUSTIFICATIVA:  

 

 
1.6 INDICAÇÃO DE 

MODELO E/OU MARCA 
OBRIGATÓRIOS 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO* 

(Marcar com X): 
 
 

 

(x ) A) NÃO    

(  ) 

B) SIM (Exceção, que deve ser justificada abaixo)  
 
1.7.1 ESPECIFICAÇÃO DE ITEMS E MARCA/MODELOS CORRESPONDENTES (Em caso positivo):  
 

ITEM / 
LOTE  

INDICAÇÃO DO BEM MODELO E/OU MARCA OBRIGATÓRIOS 

   

   

   

 
1.7.2 JUSTIFICATIVA PARA CADA ITEM (Em caso positivo):  
 

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA 

PROPOSTA  
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO* 

(x ) A) MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 

(  ) 
B) MELHOR TÉCNICA (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

➢ CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES:  
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(Marcar com X): 
 
 

(  ) 
C) TÉCNICA E PREÇO (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

➢ CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES:  

(  ) D) MAIOR LANCE OU OFERTA 

(  ) E) MAIOR DESCONTO 

2.2 ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

 
2.3 MODO DE DISPUTA 

DA LICITAÇÃO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO*  
(Marcar com X): 

 
 

(X) 

A) ABERTO (Regra geral) 

➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances - ESCOLHER 
UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X )    A) 3% (três por cento), a incidir sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

(  )    B) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )    C) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )    D) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 

  

  

  
 

(  ) 

 

B) ABERTO E FECHADO (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 
➢ Justificar modo “aberto e fechado” (Em caso positivo):  

 
➢ FACULTATIVO: Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  )    A) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )    B) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )    C) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 

  

  

  
 

 (X ) A) ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL (Regra) 
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2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO  

(Marcar com X): 
 

(  ) 

B) ORÇAMENTO SIGILOSO (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 

o Justificar “orçamento sigiloso” (Em caso positivo):  

 
2.5 DOCUMENTAÇÃO A 

SER SOLICITADA EM 
CONJUNTO COM A 

PROPOSTA 
 

ESCOLHER QUANTAS 
OPÇÕES FOREM 

CABÍVEIS 
(Marcar com X): 

 
 

(  ) A) NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA 

(X ) 

 
B) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado 
(modelo e marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência, constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 
02. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como 
catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio 
oficial (o qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também 
deverá ser comprovado os termos da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico (Marcar com X): 

 
( X ) A) TODOS OS ITENS 
 
(  ) B) PARTE DOS ITENS:  

 
➢ Indicação da fase para a exigência (Marcar com X): 

 
(X ) A) EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
(  ) B) APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER NECESSIDADE APONTADA 
PELA ÁREA TÉCNICA) 

 

(x) 

 
C) OUTRO(S) DOCUMENTO(S) – INDICAR: 
 
1) NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador  

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que 

demonstre atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo 
como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do 
sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador 
ofertado atinge os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante 
que o processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos 
assegura que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos 
equipamentos (5 anos) teremos um equipamento capaz de durante esse tempo, 
suportar nossas aplicações já existentes e outras mais atualizadas eventualmente 
desenvolvidas.  

 
 
2) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou página de site 
público do mesmo FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e 
ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. 
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o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter 

exclusividade na produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto 
básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, 
"de livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, 
impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência 
desta declaração para garantir que o equipamento é produzido exclusivamente para 
uso coorporativo e não equipamentos produzidos para linha doméstica de livre 
comercialização no mercado.  

 
 

3) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou página de site 
público do mesmo FABRICANTE que comprove que a licitante é revendedora autorizada do 
FABRICANTE.  

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITENS 01, 02 E 03    
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Comprovar ser revendedora autorizada 

do FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justifica-se a exigência da comprovação da 

relação entre a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de 
cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, viabilizar e intermediar a 
todas a exigências neste contrato, de forma dinâmica e celeri. Excluindo execução de 
procedimentos não padronizados e não atestados pelo FABRICANTE. 
Os equipamentos que estão sendo adquiridos são destinados para utilização 
prioritária pelos Membros deste MPBA em sua atuação finalística, o que, na grande 
maioria das vezes, envolve prazos processuais que não são prorrogáveis, de modo que 
a perda dos mesmos gera prejuízos à atuação do MPBA e ao atendimento à 
população. Assim sendo, quanto menor o tempo de indisponibilidade dos 
equipamentos, menos prejuízos os Membros terão em sua atuação finalística.  
Com a existência desta cumplicidade, o fabricante do equipamento poderá deliberar 
sobre a continuidade, ou não, da produção do equipamento e dos seus componentes 
ao longo da duração do contrato, assegurando por esse a possibilidade de 
manutenção e pleno funcionamento dos bens adquiridos ou a respectiva substituição, 
em caso de descontinuidade na produção ou estoque; Assevere-se, ainda, que a 
garantia fornecida pelo fabricante resguardará a CONTRATANTE do fornecimento de 
equipamentos e componentes adquiridos fora do Brasil, de forma ilegal ou não 
homologados por aquele, e que podem comprometer o funcionamento do 
equipamento assim como sua garantia. Desta forma, pretende-se assegurar que os 
equipamentos e componentes (substitutos ou não) fornecidos sejam de qualidade e 
homologados pelo fabricante, além da certeza da procedência dos mesmos;  
A não observância da exigência acima referida ensejará sérios e irreparáveis prejuízos 
à Administração uma vez que, com a perda da vinculação com o fabricante, qualquer 
reparo ou substituição do equipamento contratado deverá ser custeado pela 
CONTRATANTE, trazendo prejuízo ao erário, além de incorrer na possibilidade de mal 
funcionamento ou inutilização do bem. Essa conduta preventiva adotada pela unidade 
de tecnologia da CONTRATANTE se coaduna com as boas práticas da Resolução CNMP 
nº 102, de 23 de setembro de 2013, que disciplina os procedimentos relativos à 
contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério Público 
Brasileiro. Dentre esses, determina a utilização de critérios correntes no mercado na 
definição das regras de seleção de fornecedores. 
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4) NOME DO DOCUMENTO: Declaração ou página de site público do mesmo FABRICANTE que 
comprove que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE. 

o  EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer 

à linha corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos equipamentos destinados a 
público residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justifica-se a exigência o fato que a 
destinação da utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna a sua 
utilização diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes equipamentos 
possuam componentes eletrônicos qualificados, maior resistência, durabilidade, 
padronizados e que atenda a normas e exigências técnicas que este MP se submete.    

 
 
5) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 
possuir certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou declaração emitido 
pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto 
nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por 
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e 
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 
buscamos certificar a segurança elétrica dos equipamentos. 

 

6) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 
possuir certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou declaração emitido 
pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto 
nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por 
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e 
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 
buscamos certificar a compatibilidade eletromagnética. 

 

7) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B 
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o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido 
por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 
possuir certificação CISPR 22 classes B comprovado através de certificado ou declaração 
emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto 
nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por 
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e 
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 
buscamos certificar a rádio perturbação e interferência eletromagnética. 

 

8) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de que todos os equipamentos fornecidos 
não contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida 
certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido 
por órgão credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi 
exigida como característica do produto, e não como requisito de habilitação) 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 
seguir as diretivas de não conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), 
comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou 
empresa credenciada ao IMETRO, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito 
por intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto 
nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por 
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e 
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item 
buscamos certificar índices aceitáveis de substâncias perigosas. Estando esta solicitação 
de acordo com o previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em 
concordância com os Acórdãos 545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU.  

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO  

(Marcar com X): 
 

(x ) A) NÃO 

() 

 
B) SIM – Justificativa e regramentos: 
 

➢ Justificativa:   

➢ Amostra a ser apresentada (por item):   
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ITEM/LOTE QUANTITATIVO 

  

  

                   

                 
 

➢ Prazo para apresentação da amostra pela licitante: 

➢ Endereço para envio da(s) amostra(s):  

➢ Prazo para avaliação técnica da(s) amostra(s) pelo MPBA:  

➢ Unidade administrativa responsável pela avaliação da amostra:   

➢ Critérios objetivos de análise (elencar):  

 

➢ Será concedida oportunidade para correção da amostra rejeitada?  (Marcar opção com X) 

(  ) A) NÃO     

( ) B) SIM. Quantas: 01 reapresentações 

➢ Prazo para apresentação da amostra corrigida pela licitante (em caso de resposta positiva 

acima): 15 CORRIDOS, a contar da data da negativa.  

➢ Amostra aprovada será considerada dentro do quantitativo a ser fornecido? (Marcar 

opção com X) 

( ) A) NÃO     (  ) B) SIM 

 
2.7 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO -  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS: * 

(Marcar com X): 
 
 

(X) 

  
A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

➢ ATESTADO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DADOS MÍNIMOS - ESCOLHER QUANTAS 
OPÇÕES FOREM CABÍVEIS (Marcar com X): 

 
(X ) Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos.   

(  ) Período de vigência da contratação. 

(  ) Quantitativo mínimo aceitável: 

 
(  ) Outro(s). Especificar:   

 

➢  CRITÉRIOS DE PERTINÊNCIA E COMPATIBILIDADE (ACEITAÇÃO):  
 

1) CARACTERÍSTICAS: 
 

1.1) ITEM 01: Atestados de fornecimento de computadores (conjunto 
completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

 
1.2) ITEM 02: Atestados de fornecimento de monitores ou computadores ou 

Notebooks. 
 
1.3) ITEM 03: Atestados de fornecimento de computadores (conjunto 

completo, monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 
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2) QUANTITATIVO MÍNIMO ACEITÁVEL: 

 

ITEM  
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 
01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 
➢ JUSTIFICATIVA DAS EXIGÊNCIAS: Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a 

qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de se verificar se as empresas, 
anteriormente, já forneceram os quantitativos mínimos de cada item, visando verificar se 
a mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus 
quantitativos totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, 
inviabilizem, por incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

 
Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens permanentes, através 
de um processo licitatório, visando garantir a moralidade do processo é de fundamental 
importância que os participantes envolvidos demonstrem experiência e competência 
suficiente para atender com o objeto especificado e no prazo determinado. 
 
 

➢ SOMATÓRIO DE ATESTADOS (Se houver exigência de quantitativo mínimo) – ESCOLHER 
UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 
(X ) 1) SIM, para todos os itens. 
 
(  ) 2) SIM, para parte dos itens.  
 

o Especificar:  
 
o Justificar vedações:  

 
(  ) 3) NÃO para todos os itens e/ou parcelas de serviços. 

  
o Justificar:  

 

(  ) 

 
B) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO PROFISSIONAL COMPETENTE OU 
CERTIDÃO/ALVARÁ DE ÓRGÃO ESPECÍFICO 

 
➢ NOME DO DOCUMENTO:  

o ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A):  

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  

o NORMA APLICÁVEL (SE HOUVER):  

(  ) 

 
C) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.  
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Ficará franqueada às licitantes a faculdade de visitar/vistoriar o local onde será 
entregue/executado o objeto. Para tanto, a visita/vistoria deverá ser: 

 
➢ Agendada?       (  ) NÃO      (  ) SIM 

➢ Local da vistoria/visita 

➢ Unidade responsável por acompanhar:  

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

➢ Data-limite para realização:  _______ dias úteis à data de abertura da sessão pública 

(  ) D) OUTRO(S). Especificar:  

 
2.8 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 
 ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS * 

(Marcar com X): 
 
 

(X)    A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(  ) 

 
B) DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a _____ % 
do valor da licitação (limite legal: 10%); 
 
➢ Justificar opção “B” (Em caso positivo):  

(  ) 

 
C) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, 
COM INDICAÇÃO DE ÍNDICES 
 

➢ Justificar opção “C – EXIGÊNCIA DE BALANÇO” (Em caso positivo):  
➢ Escolher quantos índices forem cabíveis: 

 
(   ) 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser:       
 
         (   )  Maior que 01 (um)                  (   )  Outro. Indicar:  
 
(   ) 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: 
 
         (   ) Maior que 01 (um)    (   ) Outro. Indicar:  
 
(   ) 3. Grau de Endividamento (GE), que deverá ser: 
 
         (   ) Menor ou igual a 01 (um)      (   ) Outro. Indicar:  
 
(   )  4. Outro. Indicar:  

 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

 
 ESCOLHER UMA OPÇÃO 

 (Marcar com X): 
 

(  ) 

 
A) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)      

 
Prazo:  dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(X ) 

 
B) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO                                                   

 
Prazo: 05 dias        ( X ) Úteis             (  ) Corridos 
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(  ) 

 
C) HAVERÁ CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) E DE CONTRATO                                                  

 
C.1) ARP:  Prazo: _______ dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 
 
C.2) CONTRATO:  Prazo: _______ dias        (  ) Úteis             (  ) Corridos 

 

(  ) 
D) CONTRATAÇÃO SERÁ FORMALIZADA SOMENTE COM EMISSÃO DE EMPENHO (SEM ARP OU 
CONTRATO) 

 
 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias       ( X ) Úteis             (  ) Corridos 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por 
quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), 
aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega 
for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

• O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  

ITEM 01 E 03 
 
➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da 

autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
➢ A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados da data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
 
Prazo para realização dos serviços de replicação: 

1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 

2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de 
amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

 
➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, acompanhada da 

autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
 
ITEM 02 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 
acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com 
X):   
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3.1 REGRAS DE 
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 
 
 
 
 
 
 

(  ) A) NÃO     

(X ) 
B) SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato 
superveniente, aceito pela Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo 
da Bahia – CAB CEP 41.745-004, Salvador/BA 
 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 
➢ Entrega deve ser agendada - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):   

(  ) A) NÃO                    (X  ) B) SIM 

➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  

➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  

➢ Condições especiais:  

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):   

(x ) A) BENS ENTREGUES MONTADOS 

(  ) B) BENS ENTREGUES DESMONTADOS 

(  ) 

 
C) BENS ENTREGUES DESMONTADOS, MAS COM MONTAGEM A CARGO DO FORNECEDOR. 

Condições: 

➢ PRAZO PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

         (  ) A) ______ horas contadas a partir da solicitação pelo MPBA:    

         (  ) B) ______ dias contados a partir da solicitação pelo MPBA:   

    (  ) C) Mediante agendamento:  

o Unidade responsável:  

o Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

o Dias para realização da montagem:  

o Horários para entrega:  

➢ LOCAL PARA MONTAGEM - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 (  ) A) Sede específica do MPBA em Salvador:  

 (  ) B) Qualquer sede do MPBA na cidade Salvador ou respectiva Região Metropolitana, 

conforme requerido na AFM. 
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 (  ) C) Outra. Indicar:  

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

(  ) 

 
B) BENS ENTREGUES COM INSTALAÇÃO A CARGO DO FORNECEDOR. Condições: 

➢ PRAZO PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

         (  ) A) ______ horas contadas a partir da solicitação pelo MPBA:    

         (  ) B) ______ dias contados a partir da solicitação pelo MPBA:   

    (  ) C) Mediante agendamento:  

o Unidade responsável:  

o Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

o Dias para realização da instalação:  

o Horários para entrega:  

➢ LOCAL PARA INSTALAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Sede específica do MPBA em Salvador:  

(  ) B) Qualquer sede do MPBA na cidade Salvador ou respectiva Região Metropolitana, conforme 

requerido na AFM. 

(  ) C) Outra. Indicar:  

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de 
modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento;  
  
Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa;  
 

3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  

 
SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 

 

1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de 

trabalho do CONTRATANTE;  

2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 

CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  

3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, 

idêntico ao que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento 

será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos;  
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4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao quantitativo 

total dos equipamentos a serem entregues.  

Prazo para realização dos serviços de replicação: 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 

software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso de 

amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 

compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo 

pelo CONTRATANTE; 

6- Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do 

equipamento matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 

7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 

microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de 

erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 

 

 
3.2 PRAZO DE 

VALIDADE E/OU 
EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

 
ESCOLHER UMA 

OPÇÃO * 
(Marcar com X): 

 
 

(  ) A) SEM EXIGÊNCIA DE VALIDADE OU GARANTIA 

( ) 

 
B) PRAZO DE VALIDADE:  

 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto não poderá ter ultrapassado ____ 
(______) do seu total, tomando-se como referência a data de fabricação do lote impressa na 
embalagem. 

(x ) 

 
C) GARANTIA - Regras:  

 
➢ Executor da garantia - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

   (  ) A) CONTRATADA (Regra geral)    

   (x ) B) FABRICANTE (Exceção) 

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede credenciada, 

pela capacidade de fornecimento de peças de reposição compatíveis com os equipamentos 

licitados, durante todo o período de 60 (sessenta) meses em razão da previsão do uso dos 

equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em respeito 

planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do parque 

computacional somente após o período de cinco anos.  

 
➢ Duração - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) 01 ANO 

(  ) B) 90 DIAS (GARANTIA LEGAL) 

(x ) C) OUTRO. Especificar: 60 meses 

o Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) meses 

em razão da previsão do uso dos equipamentos por esse período, por se tratar do 
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tempo de vida útil pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do 

Ministério Público, que prevê substituição do parque computacional somente após o 

período de cinco anos.  

➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA - ESCOLHER 

UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) ______ HORAS    (  ) Úteis             (  ) Corridas 

(x ) B) 02 DIAS        ( x ) Úteis             (  ) Corridos 

➢ Necessidade de assistência técnica - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) SIM 

(  ) B) NÃO       

➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima) - ESCOLHER UMA OPÇÃO 

(Marcar com X): 

(  ) A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador 

(  ) B) Assistência sediada em local a critério do fornecedor (regra geral) 

( x ) C) On site, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (exceção). Regras: 

A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para todo o 

equipamento, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede 

credenciada, contados a partir do recebimento definitivo do objeto; 

O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) 

equipamento(s) em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias 

úteis, contados a partir da abertura do chamado; 

O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou 

componentes mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser informado o 

número), para suporte técnico e abertura de chamados.  

A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na modalidade 8x5 

(oito horas por dia e cinco dias na semana);  

 

(  ) D) Outra. Especificar: 
 
➢ Demais regramentos: 

 
1- A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os sistemas 

operacionais suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete.  

5- A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão 

de obra de assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos 

aos locais onde se encontram os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste 

instrumento; 

6- Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 

equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com 

defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) 

dias contados da data de sua abertura; 
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7- Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do 

bem, deverá ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com 

especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

8 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser 

originais do fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser 

recondicionados; 

9- A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se 

encontrar instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de 

entrega; 

10- A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do 

fornecimento de substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

11- O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que necessitarem de 

reparo/manutenção ou troca de peças será: 

➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo 
da Bahia – CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 

➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 

➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 

➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

12- Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em 

posse do CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações, devendo 

constar em contrato de garantia a referida norma. 

13- Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), 

preferencialmente  em formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados 

técnicos abertos e atendimentos realizados no período estipulado na solicitação,  contendo 

informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das ocorrências, 

incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do solicitante, 

data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada 

e data de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 

14- Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo 

e número de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA 

TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os 

procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras informações que se façam necessárias. 

15- Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, 

fonte de alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica obrigada a 

efetuar a substituição do respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante 

no prazo máximo de noventa dias, contados da data de comunicação  

16- A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 

17- As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo 

fabricante dos bens;  

 
3.3 CONDIÇÕES E 

RESPONSÁVEIS PELO 
RECEBIMENTO * 

 
 
 
 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias     ( ) Úteis             ( x ) Corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias       ( ) Úteis             ( x ) Corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 
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3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S) - ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 
(  )    A) NÃO SE APLICA 

 
(X )  B) PRAZO:    (  ) ______ HORAS      (  ) Úteis             (  ) Corridas 

                        ( X ) 15  DIAS          (  ) Úteis             ( x ) Corridos 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as 
especificações contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de 
preços, bem com as quantidades determinadas na Autorização de Fornecimento de Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) 
apresentada por transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento 
provisório/definitivo; 
 
3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos relativos 
ao tema, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade 
do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no 
processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do 
Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
 

 
3.4 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
SUBCONTRATAÇÃO  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO  
(Marcar com X): 

 

(  ) A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO 

(x ) 

B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  
➢ Serviço de garantia; 
➢ Replicação de Imagem; 

 
➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  

 
Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, 
representante credenciado para a revenda. Será permitida a subcontratação dos serviços de 
garantia (on site) e replicação de imagens, executados exclusivamente pelo fabricante ou rede 
credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 
 

 

3.5 CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X ) 
A) CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM 
PARCELA ÚNICA 
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(  ) 

B) PAGAMENTO PARCELADO:  
 

➢ Quantidade de parcelas:  

➢ Definição dos montantes das parcelas (Por quantidades ou percentuais, normalmente conforme 

regra de entrega): 

(  ) C) OUTRO. Indicar:  

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

( ) A) NÃO SE APLICA 

( x ) 

B) CONDIÇÕES ESPECIAIS. Especificar:   
 

• A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 
número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que 
formaliza a execução da despesa. 

 

 
3.6 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
REAJUSTAMENTO, 

COM INDICAÇÃO DE 
ÍNDICE OFICIAL  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO * 
(Marcar com X): 

 
 

( x ) A) PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

( ) 

 
B) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO. Regras: 

 
➢ Índice oficial para o cálculo da variação de preços - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

   
 (  ) A) INPC/IBGE  

 (  ) B) OUTRO. Indicar:  
 

➢ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento 
formal pelo Fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
apresentação da proposta; 
 

➢ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, 
sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a 
data de aniversário. 
 

➢ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados 
após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta; 

 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS  
 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(x ) A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 
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(  ) 

B) VIGÊNCIA DA ARP:         
 
➢ Prazo de vigência da ARP: ______ meses (Limitado a 12 meses) 

 
➢ Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência:   (  ) NÃO      (  ) SIM   (Limitado ao total de 

vigência da ARP de 12 meses) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(   ) 

A) CONTRATAÇÕES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 
 
➢ ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):     

 
(  )  Opção 1:   ______ meses , contados do recebimento do empenho pelo fornecedor 
 
(  )  Opção 2:   ______ dias, contados do recebimento do empenho pelo fornecedor  

 

(X ) 

 
B) CONTRATAÇÕES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 

 
➢ ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):       

    
     (X ) Opção 1:  12 meses, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):            

    (  )  A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

       (X )  B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
     (  ) Opção 2: ______ dias, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):            

    (  )  A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

       (  )  B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
➢ Justificar vigência superior a 12 (doze) meses (se for o caso):  

 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):               
 

(X ) A) NÃO      

(  ) B) SIM.   Justificativa:  

 
3.8 OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 

3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas 
constantes no instrumento convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos 
turnos e horários de expediente do MPBA, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que 
parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou peças;   
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 3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no 
decurso do uso normal do produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   

 3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada 
embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   

 3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em 
parte, ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, 
desde que não impeçam os compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, 
eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    

 3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de 
licitação;   

 3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação;   

 3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 
específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização 
deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, 
decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa contratada;  

3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo 
descrição dos bens e serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e 
valor total;   

3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 
independentemente da natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, 
em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida 
paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   

3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto 
contratado ou das eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, 
e por escrito, do MPBA;    

3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou 
determinações de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não 
estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em 
conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    

3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a 
vigência da contratação, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação 
pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização;  

Anexo TR - TERMO DE REFERÊNCIA - V7 (0281576)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 905



  

   

 

TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS - LICITAÇÃO 

3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento da execução da contratação;    

3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão 
de obra necessária à execução completa e eficiente da contratação;    

3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  

3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 
a CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 
referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente, 
qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  

 
3.9 OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS   

 3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as 
informações necessárias para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto 
contratado;   

 3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições 
previstos neste documento;   

 3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às 
instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma que se façam necessários para a execução 
contratual;   

 3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da 
contratação, notificando a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias;    

3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, 
quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e 
demais condições previstas em edital e seus anexos. 

 
3.10 INDICAÇÃO 

SOBRE A 
NECESSIDADE DE 

GARANTIA 
CONTRATUAL, COM 

PERCENTUAL  
 

 ESCOLHER UMA 
OPÇÃO 

 (Marcar com X): 
 

(  ) A) NÃO SE APLICA (CONTRATAÇÕES SEM FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO) 

(  ) B) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL 

(X ) 

C) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: 
 

➢ Percentual exigido:      
(X )  5% (cinco por cento)      OU     (  ) Outro. Indicar:  ______ % (_________ por cento) 
 

➢ Prazo para apresentação:   05 dias após assinatura do contrato.      
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ANEXO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 
AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MINIMAS SUGERIDAS) 

CÓDIGO 
CATMAT 

UNIDADE 
DE 

FORNECIM
ENTO 

QUANTID
ADE  

UNIDADE 
SOLICITANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO POR 

ITEM 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

 
Mini-Desktop, com processador tipo 
x86, com no mínimo 04 (quatro) 
núcleos e 8 threads, com suporte a 
32bits e 64bits; 16GB de memória 
DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 
bits, em português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;   
 

471901 Unidade 14 CAAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 7.107,94 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 99.511,16 
 

 

Ampla 
Concorrência 

2 

  
Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução 
mínima de 1920 x 1080; Número de 
cores mínimo de 16,7 milhões e 60 
meses de garantia on site de fábrica.;    

460039 
 

Unidade  
  

28 CAAU  

 
 
 
 
 

R$ 916,79 

 
 
 
 
 

R$ 25.670,12  
 

 

Exclusivo 
ME/EPP 

 

3 

 
Mini-Desktop, com processador tipo 
x86, com no mínimo 04 (quatro) 
núcleos e 8 threads, com suporte a 
32bits e 64bits; 16GB de memória 
DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 
bits, em português e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;    

471901 
 

Unidade  
4 CAAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

R$ 7.107,94 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 28.431,76 
 

Exclusivo 
ME/EPP 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 

 
 
PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S): 
 
Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”. Informamos que prevalecerá o constante em nossa 
Especificação Técnica Detalhada. 
 
O item 2 é 100% aderente ao CATMAT 
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2. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS 

 
 

2.1 JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS:  
 
Justificamos os quantitativos desta solicitação de abertura de processo de licitatório, levando em consideração o plano 
estratégico de ampliação do parque tecnológico do MP e os quantitativos especificados e já aprovados, que constam nas 
Emendas Parlamentares dos Escritórios Regionais de Euclides da Cunha e Itapetinga. Sendo eles:  
 
Euclides da Cunha:  Convênio: 840966/2016 

• 13 (treze) Desktop´s  

• 20 (vinte) Monitores  
Itapetinga:  Convênio: 840955/2016 

• 5 (cinco) Desktop´s  

• 8 (oito) Monitores  
 
 

   
 
 
 

3. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

ITEM INDICAÇÃO RESUMIDA DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 

PREVISÃO -   
ANO 

CORRENTE 
2022 

PREVISÃO - ANOS 
SUBSEQUENTES 

ANO 
2023 

ANO 
2024 

1 
MINI DESKTOP (AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

 
14 14 

 
0 0 

2 
 

MONITOR  
(AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
28 28 

 
0 0  

3 MINI DESKTOP (EXCLUSIVO ME/EPP)  
 

4 
4 

 
0 

0 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 

ITEM 01 E 03 

MINI DESKTOP COM MONITOR 
 

I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 

 

  

 

1.PROCESSADOR 

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 
threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados 
"Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard 

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento mínimo de 2666 MhZ que 
permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia dual channel;  

 

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou superior, e no mínimo 
02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de inicialização (Boot) 

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e saída, não será 
aceito uso de adaptadores;  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível selecionar 
dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos 
de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

2.6 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou solução em slot; 

2.7FABRICANTE com exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

 

3.Memória Ram (Random Acess Memory) 

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb ou um único pente de 16 Gb. Em ambos 
os casos, não serão aceitas memórias soldadas à placa mãe.  

 

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete 

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  
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4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na parte traseira 
do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente 
compatível com o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio 

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, 
evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes;  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio 
sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer adaptações sobre o gabinete original para se 
atingir essa exigência.  

6. Conexões  

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e outra HDMI e/ou 
Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo 
fabricante do equipamento ofertado; 

 

7.Placa de Rede 

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores externos por USB; 

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board  

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 
pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 milhões;  

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal de no mínimo 30 
à 80 kHz;  

9.4 01 (um) conector HDMI;  

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não sendo 
aceitas adaptações ou HUBs;  

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, 
(Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um encaixe/slot específico na 
parte traseira do monitor  

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt);  

 

10. Apontador (mouse) 
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10.1. Com fio;  

10.2 Tecnologia ótica,  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-pad adequado para uso 
de mouse ótico.  

 

11.Teclado 

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

11.2 com fio, na cor preta,  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto do equipamento 
proposto.   

 

12.Software Incluso 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada no BIOS para 
ativação automática; 

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser 
fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

 

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Demais especificações 

14 Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração 
acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS). 

14.2 Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

14.3 Equipamento em conformidade com IEC 61000 ; 

14.4 Equipamento em conformidade com CISPR 22 classe B; 

14.5 o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE 

 
II. OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS (QUANDO DA ENTREGA): 
 
1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa mídia (CD/DVD) ou, ainda, indicação do sítio do 
fabricante para download. 
 
 
 

ITEM 02 - MONITOR 

 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 

  

MONITOR  
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1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

5 - 01 (um) conector HDMI; 

6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não sendo 
aceitas adaptações ou HUBs; 

8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt). 

13 Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração 
acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS). 

14. Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

15 Equipamento em conformidade com IEC 61000; 
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DESPACHO

Considerando as alterações promovidas no Termo de Referência, remetemos o
expediente à Diretoria de Tecnologia da Informação, acompanhado das minutas alteradas para validação
(uma minuta para aquisição de monitor, uma minuta para aquisição de mini desktop).

Após, não havendo ajustes a serem realizados, o procedimento deve ser encaminhado à
Coordenação de Licitações para adoção das providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por Paula Souza de Paula em
31/01/2022, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0282178 e o código CRC D5E0AB7D.

19.09.00841.0011029/2021-30 0282178v2
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MANIFESTAÇÃO

Após realização da análise das minutas de contrato identificamos a ausência em ambas dos
subitens “14 e 15” do Item 3.2 do TR “PRAZO DE VALIDADE E/OU EXIGÊNCIA DE GARANTIA
PARA O OBJETO” que visão sobre o registro identificado dos atendimentos de garantia e o
percentual limite de problemas identificados por item.

Documento assinado eletronicamente por Odilon Barros dos Santos em
02/02/2022, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0283667 e o código CRC C8D1BFEF.

19.09.00841.0011029/2021-30 0283667v2
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DESPACHO

Considerando as informações prestadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação,
informamos que o item 14 do 3.2 do TR estava contemplado no subitem 9.2.5.1 das minutas
encartadas. O item 15, do 3.2 do TR foi incluído, em ambos os documentos sob a numeração
9.2.5.2.

Deste modo, devolvemos o expediente para validação e solicitamos que, caso não haja
informações adicionais a serem retificadas/acrescidas às minutas, solicitamos o
encaminhamento do procedimento para a Coordenação de Licitações.

Documento assinado eletronicamente por Paula Souza de Paula em
02/02/2022, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0284239 e o código CRC 3B178C1D.
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MANIFESTAÇÃO

Ciente e de acordo com as minutas 0284262 e 0284264. 

Documento assinado eletronicamente por Odilon Barros dos Santos em
03/02/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0285291 e o código CRC 71049054.
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PREÂMBULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022  

O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
pregão eletrônico, regido pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e subsidiariamente pela Lei Estadual 9.433/2005. O Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas 
as suas fases. 

1. OBJETO 

Aquisição de mini desktops com monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on site, conforme condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL 

R$ 153.613,04 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e treze reais e quatro centavos) 

3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS 4. REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme ANEXO II – Termo de Referência NÃO 

5.  EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
6.  EXIGÊNCIA DE MODELO E/OU MARCA 
ESPECÍFICO(A)(S) 

7. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

NÃO NÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

8. REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

AMPLA CONCORRÊNCIA ITEM 01 

PARTICIPAÇÃO RESTRITA A MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

ITENS 02 e 03 

9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras/pt-br 

9.2 ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: A partir de xx/xx/2022    HORA: xx:xx (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.3 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA: xx/xx/2022    HORA: xx:xx (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

9.4 MODO DE DISPUTA: ABERTO  

9.5 INTERVALOS MÍNIMOS DE VALORES OU 
PERCENTUAIS ENTRE LANCES: 

Conforme previsão detalhada no sistema eletrônico de licitação. 

10. UNIDADE SOLICITANTE 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Diretoria de Tecnologia da Informação 19.09.00841.0011029/2021-30 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UO/UG AÇÃO (P/A/OE) Região Destinação de recursos Elemento de despesa 

40.601.0003 5108 9900 100 44.90.52 

13. ANEXO(S) AO EDITAL: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA                                               ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA                                    
ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS         

14. ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 
41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0113. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) 
Oficial: Fernanda Valentim. 
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-
mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SEÇÃO I. 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME 

(POR FASE PROCESSUAL) 

 

FASE DOCUMENTO 
REGRAS EM 

EDITAL 

CADASTRAMENTO 
INICIAL  

 
(ANTES DA 

SESSÃO PÚBLICA) 

1) Cadastramento eletrônico da proposta de preços em sistema, mediante 
preenchimento do formulário eletrônico cabível 

PARTE II, SEÇÃO I 

2) Declarações exigidas pela legislação vigente, a serem formalizadas mediante 
assinalamento em campos próprios do sistema 

PARTE I, SEÇÃO III 

3) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal cabível  PARTE III 

4) Documentação probatória de regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação. 

 
c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

PARTE III 

5) Documentação de qualificação técnica: 
 

a) Atestado(s) de capacidade técnica; 

PARTE III 

6) Documentação de qualificação econômico-financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial; 

PARTE III 

7) Comprovação acerca do direito de preferência previsto no artigo 3º c/c 16-A da Lei 
n° 8.248/1991, conforme art. 8º, §3º, do Decreto Federal nº 7.174/2020 

PARTE I  
PARTE V, SEÇÃO II 

FASE DE 
ACEITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
 

(APÓS DISPUTA 
DE LANCES) 

1) Proposta de preços ajustada aos lances finais ofertados 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III; PARTE V, 

SEÇÃO III 

2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 – CNMP 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

3) Declaração de autenticidade 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

Anexo Minuta de edital AJUSTADA (0285439)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 918

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 3 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

4) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) 
ou representante legal não indicado em contrato social: 
 
a) Procuração por instrumento público ou particular OU outro documento 

jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; 
 
b) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes, caso esta não consta 

na documentação enviada à título de habilitação jurídica 

PARTE I, SEÇÃO II 
 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

5) Documentos técnicos de produto(s), emitidos pelos fabricantes de cada bem 
ofertado, comprobatórios das respectivas especificações técnicas – ITENS 01, 02 
e 03; 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

6) Outros documentos/certificações de produto: 
 

a) Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador – ITENS 01 
e 03; 

 
b) Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante 

comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor 
do projeto básico do modelo ofertado – ITENS 01 e 03; 

 
c) Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante que 

comprove ser a licitante revendedora autorizada do fabricante – ITENS 01, 02 
e 03; 

 
d) Declaração ou página de site público do fabricante que comprove que o 

equipamento ofertado pertence à linha corporativa do fabricante – ITENS 01 
e 03; 

 
e) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 60950 – ITENS 01, 02 e 03; 
 
f) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000 – ITENS 01, 02 e 03; 
 
g) Certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B – ITENS 01 e 03; 
 
h) Certificação ou relatório que comprove que todos os equipamentos fornecidos 
não contêm substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS) – ITENS 01, 02 e 03; 
 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

FASES DE 
JULGAMENTO DE 
PROPOSTA E/OU 

HABILITAÇÃO 

Documentações complementares e respostas a diligências, caso solicitadas pelo(a) 
pregoeiro(a) 

PARTE V 
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PARTE I – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO  

 
1. Como condição específica para participação neste pregão, é necessário que as licitantes realizem, previamente, o credenciamento no 
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. 
 

1.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

1.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras/pt-br, por 
meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 
1.1.2 O credenciamento atribuirá chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no 
Portal de Compras do Governo Federal. 

 
1.2 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
1.3 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o credenciamento 
junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio da Central de Atendimento Telefônico por aquele 
disponibilizada ou através do sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção da capacidade 
técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
3. O acesso ao sistema de licitações através do perfil da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação, ação 
e/ou declaração efetuada por seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse o sistema com token, login 
e/ou senha cadastrados pela licitante; 
  

3.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros; 

 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 
4. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, que atendam a 
todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso ao sistema eletrônico provido 
pelo Governo Federal, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br, conforme orientações gerais indicadas na SEÇÃO I desta PARTE I 
do edital. 
 

4.1. Conforme discriminado no item 8 do preâmbulo deste Edital, há previsão de reserva de cota sobre o quantitativo total licitado, 
a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006. 

  
4.1.1 Cada cota será disputada em item ou lote apartado, conforme o caso, do qual participarão apenas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se credenciarem em sessão para fazerem jus ao tratamento diferenciado.  
  
4.1.2 A reserva da cota não impede a participação, e consequente contratação, das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte relativamente aos demais itens/lotes, disputados em ampla concorrência. 

 
4.2. As licitantes deverão utilizar certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.3. Como condição de participação, ademais, deverá a licitante cadastrar sua proposta de preços em sistema, além de proceder ao 
envio eletrônico de documentos, conforme SEÇÃO III desta PARTE I. 
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4.4. Todos os documentos que, no curso do certame, ensejarem assinatura por representante legal da licitante deverão 
estar lastreados em comprovação documental de que o(a) subscritor possui os devidos poderes para representá-la. 
 

4.4.1 Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a), deverá haver a apresentação, no momento 
oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo 
constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração 
particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 
4.4.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente, tal poder 
deverá constar expresso no documento de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente 
hábil a comprovar a representação legal. 
 
4.4.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos itens 4.4.1 e 4.4.2 implicam na não aceitação dos 
documentos subscritos pela correlata pessoa física. 
 

4.5. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei n° 8.248/1991, conforme procedimento estabelecido nos 
artigos 5° a 8° do Decreto n° 7.174/2010. 
 

4.5.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto 
nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação, 
respeitado o item 11.2.5 desta PARTE I do edital. 

 
5. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:  
  

a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
 
b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração; 
 
d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
f) f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme legislação aplicável; 
 
g) empresa que estiver em processo de falência; 

 
h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
 
i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e 
que tenha objeto similar ao da empresa punida; 

 
j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação; 

 
k) membros e servidores da Administração; 
 
l) demais agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal; 

 
5.1. Para fins do disposto no item 5 desta Seção, entende-se por: 
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5.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas. 
 
5.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia. 

 
5.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar, além 
de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de: 

 
5.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que 
ofenda a legislação vigente;  
 
5.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ; 
 
5.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  
 
5.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;  

 
5.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração 
direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.  
  
7. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por sua natureza, 
se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou por este Ministério Público 
do Estado da Bahia, quando for o caso. 
 
8. A licitante será responsável por/pela:  
 

a) Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
 
b) Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta e, quando 
necessário, os documentos complementares. 
 
c) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da 
consequente contratação, sob as penas da lei. 

 
d) Todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Público do Estado 
da Bahia ou ao provedor do sistema, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
e) Acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe 
de apoio.  
 
f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão da 
presente licitação. 
 
g) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:  

 
g.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br; 
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g.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes; 
 

g.3) No sistema eletrônico de licitações provido pelo Governo Federal, pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br, através dos 
avisos inseridos para este certame, vinculado à UASG 926302; 

 
g.4) No Diário Oficial da União pelo sítio www.in.gov.br/web/guest/inicio, quando se tratar de licitação com a utilização recursos 
oriundos de Convênios com o Governo Federal. 

 
8.1. A ausência de envio integral das documentações requeridas à licitante a cada fase do certame implicará na sua desclassificação 
ou inabilitação, conforme o caso, resguardadas as situações em que for cabível a aplicação do disposto na SUBSEÇÃO III da SEÇÃO 
IV da PARTE V deste edital, no que se refere às hipóteses de realização de diligência. 

 
9. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o encaminhamento de 
informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal. 
 
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos: 
 

10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
10.2 www.gov.br/compras/pt-br, mediante busca combinada entre o número desta licitação e o da UASG 926302. 

 
 

SEÇÃO III – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
(ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
11. Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa a todos os itens que pretende disputar e encaminhar os documentos de habilitação e 
de comprovação do direito de preferência previsto na Lei n° 8.248/1991 (se for o caso), todos conforme exigido em edital. 

 
11.1. O cadastramento da proposta e o envio dos documentos exigidos no edital ocorrerão digitalmente, via sistema, por meio de 
chave de acesso e senha. 
 

11.1.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, mediante solicitação expressa do(a) 
pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
11.2. Para que seja considerada apta à disputa, a licitante deverá realizar previamente as seguintes ações, através do sistema 
eletrônico: 

 
11.2.1. Realizar o cadastramento em sistema da(s) oferta(s) relativa(s) a todos os itens/lotes que irá disputar (item a item), 
mediante preenchimento de formulário eletrônico de proposta; 
 
 
11.2.2. Anexar, através de campo próprio em sistema, os documentos indicados na PARTE III deste edital, observada a 
possibilidade de substituição por registro cadastral, conforme SEÇÃO III daquela PARTE; 
 
11.2.3. Declarar, em campo(s) próprio(s) do sistema, assinalando o campo “SIM”: 

 
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital; 

 
b) a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação; 

 
c) o não emprego de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e o não emprego de 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
 

d) a elaboração independente de proposta; 
 

e) não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
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11.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar tal condição em campo próprio do sistema eletrônico, assinalando o campo 
“SIM”, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal. 
 

11.2.4.1. Nos itens/lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “NÃO” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
11.2.4.2. Nos itens/lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.2.5. As licitantes que desejarem participar do certame com o direito de preferência previsto no art. 3º da Lei Federal nº 
8.248/1991 deverão declarar o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Federal nº 7.174/2010, mediante assinalação 
do correlato campo “SIM” no sistema eletrônico, além de cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal. 
 

11.2.5.1. A assinalação do campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito à preferência, contudo não 
impedirá o prosseguimento no certame. 

 
11.3. As ações deverão ser realizadas em sistema antes da data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas/documentos. 

 
11.4. A ausência de adoção de quaisquer das ações exigidas pelo sistema implicará no não cadastramento da oferta pela licitante, de 
modo a impossibilitar sua participação na disputa de lances. 
 
11.5. A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 11.2.3 a 11.2.5 sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
edital, e demais legislações aplicáveis. 
 
11.6. O eventual envio inicial de documentação relativa à Habilitação no campo relativo à Proposta de Preços, poderá ser admitido 
pelo(a) pregoeiro(a) visando a aptidão da licitante à participação no certame, desde que toda a documentação exigida em edital 
tenha sido integralmente enviada via sistema, dentro do prazo estabelecido. 
 
11.7. A Plataforma COMPRAS GOVERNAMENTAIS disponibiliza página para esclarecimento das licitantes acerca do cadastramento e 
do uso do sistema eletrônico de licitações.    

 
12. O cadastramento inicial da proposta de preços de cada licitante, conforme item 11.2.1 desta SEÇÃO, se restringe ao preenchimento 
do formulário eletrônico em sistema. 
  

12.1. Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de lances), será considerado somente o conteúdo contido no 
formulário eletrônico de proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema (SEÇÃO I da PARTE II). Por 
conseguinte, será considerado não apresentado documento de proposta de preços inicial, eventualmente inserido em sistema sob 
a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública. 
  
12.2. Para fins de aceitação de proposta de preços da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), após a finalização da disputa de lances, 
serão considerados os documentos enviados sob a forma de anexo, após a correlata convocação pelo(a) pregoeiro(a), nos termos 
dos regramentos constantes nas SEÇÕES II e III da PARTE II deste edital. 

 
13. As licitantes poderão incluir, retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 
eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 

13.1. Após o início da sessão pública, não cabe mais a desistência da(s) proposta(s) ofertada(s) em sistema, nem a inclusão, 
substituição ou retirada de arquivos. 

 
14. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de classificação das 
propostas.  
 
15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para 
avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

 

SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. As licitantes poderão optar por disputar tantos itens quanto lhes for oportuno, mediante a realização do cadastramento da(s) 
correspondente(s) proposta(s) individualizada(s) em sistema. 
 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá preencher o formulário eletrônico apresentado na tela, mediante 
inserção dos dados pertinentes à(s) sua(s) proposta(s) de preços, vedada a identificação da proponente ou do seu(sua) representante 
legal, sob pena de desclassificação. 
 

2.1. A licitante deverá preencher todos os campos exigidos no formulário eletrônico, conforme o objeto da licitação, incluindo os 
campos de descrição detalhada do objeto, valores, marca/fabricante e modelo/versão. 
 

2.1.1. Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à correspondente 
especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
2.1.2. Não serão aceitas propostas cadastradas que: 

 
a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado; 

 
b) indiquem, na descrição dos itens, conteúdo genérico incapaz de individualizar as características gerais de cada um deles 

entre si, a exemplo de constar somente expressões como “conforme edital” e “nos termos solicitados”; 
 

c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

3. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente nacional 
(Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste Edital. 
 

3.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação. 
  
4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e anexos, 
especialmente as constantes do termo de referência, instrumento de contrato, além das informações, garantias e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento superveniente; 
 
4.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
 

SEÇÃO II – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES)  

 
5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da respectiva 
convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame: 
 

a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de acordo com as regras e condições 
deste edital; 
 

b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 
 

c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no curso do 
certame.  
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d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA, salvo se constar como 

documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 
 

e) DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) de cada item ofertado, conforme exigência constante no item 11 
da SEÇÃO III desta PARTE II do edital;  
   

f) OUTROS DOCUMENTOS E/OU CERTIFICAÇÕES, conforme exigências constantes no item 12 da SEÇÃO III desta PARTE II do 
edital: 

 
6. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, a seguir. 
 
7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a apresentação em desacordo com os 
regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as regras relativas à 
possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 

 

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
E DOCUMENTOS CORRELATOS 

(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES) 

 
8. A PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (cláusula 5, “a”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser enviada preferencialmente 
conforme modelo constante no ANEXO I e conter, minimamente, os seguintes dados:  

 
a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações descritas e/ou exigidas na tabela “PROPOSTA 

DE PREÇOS” constante no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA deste edital;  
 

b) indicação de modelo/versão e marca/fabricante ofertado para cada item; 
 

c) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada item ofertado, de valores idênticos àqueles ofertados em 
sistema ou menores (após finalização da disputa ou negociação com o pregoeiro); e  
 

d) dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura); 
 

8.1 As propostas deverão conter valores unitários e totais: 
 

a) expressos em moeda nacional (Real – R$); 
 

b) indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e  
 

c) exatos, isto é, sem dízimas.  
 

8.2 Não serão aceitas propostas: 
 

a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas; 
 

b) com indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

c) que contenham informações sobre modelo/versão e marca/fabricante divergentes daquelas inseridas em sistema 
quando do preenchimento do formulário eletrônico; 

 
d) cujos produtos divirjam das especificações e exigências técnicas mínimas previstas no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
8.3. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou 
filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação. 
 
8.4. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, nem 
qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
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8.5. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão 
pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 

8.5.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 
8.6. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, 
consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 

8.6.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de 
Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.  

 
8.7. O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne 
prazo menor ou que não o estipule. 
 

8.7.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando 
facultado às licitantes ampliá-lo.  

 
9. As DECLARAÇÕES (cláusula 5, “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital) deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme os 
seguintes modelos: 

 
DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 

 
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis,  que, em 
atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores 
ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

________________, _______de _______________ de  20____. 
 

_______________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ    

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

  
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu(sua) representante 
legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias 
digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão 
Eletrônico nº ____/_____, são autênticas e condizem com os documentos originais.   

  
Salvador, _____de __________________ de 20___.  

_____________________________________________________________  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ     

REPRESENTANTE LEGAL   

 
 

10. A PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA (cláusula 5, “d”, da Seção 
II desta Parte do Edital) deverá ser apresentada(o) na hipótese de a licitante se fazer representar na licitação por pessoa física distinta 
daquela prevista no ato constitutivo da empresa (ou alteração mais recente), apresentado à título de habilitação jurídica. 

 
10.1. A apresentação deverá ocorrer conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:  

  
a) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por mandatário, deverá haver apresentação da procuração que 

contemple expressamente este poder, conforme indicado no item 4.4.1 da SEÇÃO I da PARTE I deste edital; 
  

b) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente cuja outorga de 
poderes não conste em ato constitutivo (contrato/estatuto social ou alteração mais recente), deverá ser apresentado 
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documento jurídico hábil a comprovar a designação do(a) representante para o exercício dos poderes relativos 
à administração da empresa ou, especificadamente, de poderes que englobem a oferta de propostas e apresentação 
de documentos, tais quais aqueles exigidos para o certame;  

 
10.2. Será dispensado o envio do documento probatório de representação legal, em conjunto com a proposta de preços, na hipótese 
daquele constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
10.3. Procurações formalizadas mediante instrumento particular deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme o seguinte 
modelo: 

 

PROCURAÇÃO 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço comercial à 
___________________________________, neste ato representada por _______________________________________ 
(qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), cargo ____________________, CPF ____________________, pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) 
Sr.(a)_________________________________________, CPF _________________________, estado civil __________, 
nacionalidade ______________, profissão _______________, residente à 
___________________________________________________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de 
preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, 
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 
 

11. DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo fabricante de cada bem ofertado (Item 5.1 da Seção II desta Parte do Edital).  
 

11.1 O(s) documento(s) deverá ser capaz de comprovar o atendimento do objeto às especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência – ANEXO II e nas “Especificações Técnicas Detalhadas” – ANEXO III a este edital.   
 
11.2 Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de documento único que englobe todas as 
especificações técnicas exigidas, quanto a apresentação de múltiplos documentos. 

 
11.3 Somente serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo(s) fabricante(s), tais como catálogos técnicos, 
manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas), páginas da 
internet e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante 
possui especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias.  
 
11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em língua portuguesa. Entretanto, será admitida a apresentação de 
arquivos técnicos em idioma diverso do nacional, produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que acompanhados de 
tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 

 
11.4.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso do português e que estejam 
desacompanhados da respectiva tradução. 

 
12. OUTROS DOCUMENTOS (cláusula 5, “f”, da Seção II desta Parte do Edital). 

 
12.1. RELATÓRIO DA PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR, relativamente aos itens 01 e 03: 
 

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que demonstre atingir índice de, no mínimo, 

10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída 
do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
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12.2. DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE 
COMPROVANDO EXCLUSIVIDADE NA PRODUÇÃO DA PLACA MÃE, BIOS E SER DETENTOR DO PROJETO BÁSICO DO MODELO 
OFERTADO, relativamente aos itens 01 e 03: 

 
o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter exclusividade na produção da placa 

mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do 
regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas 
com o nome e/ou modelo ofertado. 

 
12.3. DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE 

COMPROVE QUE A LICITANTE É REVENDEDORA AUTORIZADA DO FABRICANTE, relativamente aos itens 01, 02 e 03: 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Comprovar ser revendedora autorizada do FABRICANTE. 

 
12.4. DECLARAÇÃO OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO 

PERTENCE À LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE, relativamente aos itens 01 e 03: 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, 

não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial; 
 
12.5. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 60950, relativamente aos itens 01, 02 e 03:  
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 60950 
comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

 
12.6. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 61000, relativamente aos itens 01, 02 e 03: 
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 61000 
comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

 
12.7. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO CISPR 22 CLASSE B, relativamente aos itens 01 e 03: 
 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação CISPR 22 classes 
B comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

 
12.8. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NÃO CONTEM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS, 

COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS) E 
ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA RESTRICTION OF 
CERTAIN HARZADOUS SUBSTANCES (ROHS), SENDO QUE, PARA EFEITOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ 
SER FORNECIDA CERTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO, SENDO ACEITA, AINDA, A 
COMPROVAÇÃO DESSE REQUISITO POR INTERMÉDIO DA CERTIFICAÇÃO EPEAT, relativamente aos itens 01, 02 e 03: 

 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro 

ou certificação Epeat. 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve seguir as diretivas de não conter 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO, 
sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio no sistema, quando do cadastramento inicial da oferta em 
sistema (antes da abertura da sessão pública): 
 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
 
b) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
 
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta PARTE III do Edital, a seguir. 
 
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas Seções 
desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, 
conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 
 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA (cláusula 1, “a”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser apresentada conforme o enquadramento legal 
da empresa, consistindo em:  
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;  
 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
 

e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 

5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (cláusula 1, “b”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos/certidões: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
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e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado 

de Regularidade do FGTS – CRF. 
 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
5.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 5, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a apresentação de 
documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeração de tais inscrições. 
 
5.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com 
efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 
5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

 
5.3.1. Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.3.1.1. O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame. 

 
5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

5.4 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (cláusula 1, “c”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante apresentação de: 
 

6.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

 
6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:  
 

a) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da licitante; 
 

b) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da pessoa jurídica fornecedora do atestado; 
 
c) todos os demais dados mínimos exigidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
6.1.2. A aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará condicionado ao cumprimento integral dos regramentos contidos nos 
subitens deste item 6.1, e possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE 
REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e compatibilidade para com o objeto licitado; 
 

6.1.3. Será admitido o somatório de atestados, conforme estabelecido no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
6.1.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo 
grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
6.1.5. A licitante deverá disponibilizar, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a), todas as informações/documentos necessários à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, a exemplo de cópia do contrato que deu suporte à contratação e 
dados de contato atualizados da contratante (atestante). 
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7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (cláusula 1, “d”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação de: 
 

7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 
90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de 
validade. 

 
8. Para empresas estrangeiras, as exigências de habilitação deverão ser atendidas mediante documentos equivalentes aos exigidos para 
as empresas nacionais, inicialmente apresentados com tradução livre para o português atestada pela licitante, sob pena de inabilitação. 
 

8.1 Deverá ser apresentado, em conjunto com a documentação de habilitação, instrumento de mandato conferido a procurador(a) 
residente e domiciliado(a) no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus 
atos, sob pena de inabilitação da licitante. 
 
8.2 Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de habilitação em idioma 
diverso do nacional deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
Federal nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 
8.2.1 O envio da documentação deverá ocorrer dentro do prazo de convocação para assinatura do contrato, indicado na PARTE 
V deste edital, sob pena de decadência ao direito à contratação. 
 

9. Documentos habilitatórios de qualificação técnica emitidos em língua estrangeira poderão ser apresentados em idioma diverso do 
nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas 
relativas à falsidade documental. 
 
10. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
11. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras: 
 

11.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz. 
 
11.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a 
emissão apenas em nome da matriz. 
 
11.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial. 

 
 

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL 

 
12. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou integralmente, 
suprida pelo referido cadastro.  
 

12.1 Para que haja a dispensa das documentações exigidas nesta PARTE III, a respectiva informação ou cópia digitalizada, apta a 
habilitar a licitante (conforme exigências da SEÇÃO II desta PARTE III), deverá constar expressamente no registro/certificado, dentro 
do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante, no momento do cadastramento da 
habilitação em sistema (antes da abertura da sessão pública), sob pena de inabilitação.  
 

12.1.1. Incluem-se no regramento do item 12.1 as informações relativas ao quadro societário da licitante (nome completo ou 
razão social de cada sócio, CPF/CNPJ e quota-parte societária) no que se refere à documentação exigida para fins de habilitação 
jurídica. 

 
12.2 Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta 
licitação, a licitante deverá apresentar os correspondentes documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 
12.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, 
mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 
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PARTE IV – DA AMOSTRA 

 
1. NÃO será exigida apresentação de AMOSTRA(S) para a presente licitação, resguardada a hipótese do item 5.1.3 da PARTE II deste edital. 
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PARTE V – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO 

 

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e 
condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na forma 
eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolada na Sede do Parquet 
situada à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até às 19 
(dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA). 
 

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato editável (ex.: 
Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a(o) Pregoeiro(a) inserir os dados no 
Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
1.2. A impugnação deverá ser datada e assinada pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.2.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e domicílio; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Cópia do instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal para postular 

em nome da pessoa jurídica; 
d) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.3.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Identificação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 

2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e somente ocorrerá mediante decisão motivada pelo(a) 
pregoeiro(a) nos autos do processo de licitação. 

 
3. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 
pedido, e suas respostas vincularão os participantes e a Administração. 
 
4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal Eletrônico deste 
Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO e conforme o 
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número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926302 e conforme o número 
deste edital). 
 
5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações 
técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 

SEÇÃO II – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES 

 

SUBSEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

 
7. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), o qual analisará as 
propostas cadastradas em sistema, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de classificação/desclassificação inicial. 
 

7.1. Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as especificações 
e condições estabelecidas neste edital. 

 
7.1.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que possam identificar a proponente e/ou as que 
contrariem as disposições da SEÇÃO I da PARTE II deste edital.   
 
7.1.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, para acompanhamento por todos os 
participantes. 
 

7.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 
 
7.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.   

 
8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento definido no 
preâmbulo deste edital.  
 

8.1 Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
 
8.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento convocatório e seu 
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

 

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES 

 
9. Classificadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

9.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das eventuais 
providências administrativas e legais cabíveis. 

 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o tempo-limite 
fixados. 

  
9.2.1. Deverá ser observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
9.2.2. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, ainda 
que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes. 

 
9.2.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados 
pela mesma licitante. 
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9.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação da detentora do lance. 

 
10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 

10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
 
10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
 
10.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 
 
13. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a ordenação das propostas, conforme 
critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 
 

13.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
13.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e decorrente de fato 
superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 
13.2. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a compatibilidade entre a proposta inicial de menor preço e o valor máximo 
estimado para a licitação, de modo que não serão admitidos valores unitários e totais superiores aos limites referenciais estabelecidos 
pelo MPBA. 
 

13.2.1. Aplica-se o regramento supra informado às licitantes que tenham mantido os seus valores originalmente ofertados, 
quando do cadastramento de proposta de preços em sistema. 

 
14. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, a classificação das propostas 
ocorrerá mediante sorteio automático realizado pelo próprio sistema eletrônico, sem qualquer interferência do(a) Pregoeiro(a) ou da 
Administração. 
 

14.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o eventual sorteio 
realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 

15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 
15.2 Nos termos do art. 8º, §3º, do Decreto Federal nº 8.538/2015, caso a mesma empresa apresente o melhor preço tanto para a 
cota reservada quanto para a cota principal, a contratação do(s) correspondente(s) item(ns) da cota reservada somente poderá 
ocorrer pelo(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para a cota principal, caso este(s) tenha(m) sido menor(es) do que o(s) obtido(s) na 
cota reservada.  
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15.2.1 Na hipótese do item 15.2, deverá a licitante promover a necessária adequação do lance final ofertado para a cota 
reservada, de modo a igualar a oferta do(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para o(s) correspondente(s) item(ns) da cota principal, 
sob pena de desclassificação relativamente à cota reservada. 

 

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO 
(EXCLUSIVO PARA OS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
16. RELATIVAMENTE AOS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA, finalizada a disputa de lances e definida a ordem 
de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte 
(ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a comparação entre os valores por estas ofertados e aquele classificado como melhor 
lance, a fim de verificar a ocorrência da hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
   

16.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
16.2 A identificação das licitantes ME/EPP ocorrerá em coluna própria do sistema, após verificação automática do porte da entidade 
empresarial, junto à Receita Federal. 
 
16.3 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

16.3.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos seus preços 
globais ofertados. 

 
16.3.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos lances, o sistema 
fará automaticamente a classificação entre elas, a partir do que o sistema procederá na forma do item supra.  

 
16.3.1.1.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o 
eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 

 
16.3.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos, proposta 
de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão. 

  
16.3.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor, passará a ser considerada como a melhor 
classificada pata o item ou lote sob disputa. 
 
16.3.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de fazê-lo ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos dentro da faixa de empate 
ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

SUBSEÇÃO IV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA CONFORME LEI N° 8.248/1991 

 
17. Adotar-se-á o direito de preferência previsto no artigo 3º c/c 16-A da Lei n° 8.248/1991, conforme procedimento estabelecido nos 
artigos 5° a 8° do Decreto n° 7.174/2010. 
 

17.1. A comprovação de que os bens a serem alocados na prestação do serviço atendem ao PPB ou que tenham tecnologia do país é 
feita mediante apresentação das respectivas Portarias, concedidas pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (quanto 
ao PPB) ou pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (quanto à tecnologia desenvolvida no país), observadas 
as disposições do art. 7º do Decreto Federal nº 7.174/2010. 
 
17.2. A comprovação documental deverá ser apresentada pelas licitantes em sistema, conjuntamente com a documentação exigida 
para fins de habilitação, conforme item 11 da SEÇÃO III da PARTE I deste edital. 

 
 

SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 

 
18. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada em cada lote ou item para envio, 
exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a incluir a proposta de preços 
ajustada.  
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18.1. Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo 
MPBA. 

 
18.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em relação aos 
valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação. 

 
18.2. Somente haverá a convocação da licitante para envio da proposta ajustada e demais documentos exigidos na PARTE II caso o(s) 
valor(es) ofertado(s) esteja(m) dentro do limite referencial estabelecido neste edital. Caso contrário, deverá a licitante aceitar a 
negociação do valor/lance ofertado, adequando-o ao referencial, sob pena de desclassificação. 
 
18.3. A proposta de preços ajustada e os documentos correlatos deverão obedecer aos regramentos contidos na PARTE II - SEÇÃO 
III deste edital. Ademais, deverá conter preços unitários e totais de valores idênticos ao lance final, ou menores (nas hipóteses de 
ajustes necessários ou negociação). 
 

18.4. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 (duas) 
horas, contadas a partir da convocação feita via mensagem em sistema. 

 
18.4.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada para envio de outras documentações 
complementares, necessárias à análise da adequação da oferta às especificações técnicas do objeto licitado, nestas abrangidas 
as documentações referidas no item 5.1 da PARTE II deste edital. 
 
18.4.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 

 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do sistema, serão considerados como não 
apresentados.  

 

SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a etapa de aceitação de proposta de preços, 
de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 
para cada item ou lote, conforme o caso. 
 

20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, sob 
pena de desclassificação da licitante. 

 
21. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade: 
 

a) dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação; 
 

b)  do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

21.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou material sanável 
que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, definido pelo(a) pregoeiro(a), para 
a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de preços em sistema. 

 
21.1.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia referentes a: 
modalidade, número do certame ou ano de vigência; divergência de valores cujo saneamento não majore o preço global ofertado 
por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste edital). 
 
21.1.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores, deverão prevalecer, sempre, os menores valores informados. 
 
21.1.3 Será desclassificada a licitante que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou cuja proposta 
apresente erro(s) insanável(eis). 
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22. Ademais, verificará o(a) Pregoeiro(a) a regularidade das demais documentações apresentadas, em consonância com os regramentos 
correspondentes, constantes na PARTE II deste edital. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com irregularidade frente 
às exigências editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
 

a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido apresentado no bojo 
de outro arquivo, desde que presentes todos os requisitos materiais e substanciais correspondentes previstos em edital, e que 
o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para atender à finalidade do regramento editalício; 

 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da ausência parcial 
de informação em documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 

 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde que esta se 
demonstre apta a suprir a informação que deveria constar em documento obrigatório. 

 
23.1. A possibilidade de saneamento prevista na alínea “b” somente ocorrerá se não implicar em alteração substancial do documento, 
e desde que respeitados os ditames da legislação pertinente. 
 
23.2. Na hipótese da alínea “b”, será desclassificada a licitante que não atender à convocação para realização de diligência, ou cuja 
resposta não seja apta a sanear eventuais falhas/omissões apontadas pelo(a) Pregoeiro(a). De igual forma, no que se refere à alínea 
“c” haverá desclassificação caso não seja possível a realização de diligência pela Administração, ou que esta se demonstre infrutífera 
ao saneamento da pendência verificada. 

 
24. Não tendo sido verificada hipótese de desclassificação de licitante nos termos dos itens anteriores, a proposta de preços ajustada e 
os documentos técnicos (se houver) serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, a qual realizará análise do objeto 
ofertado e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de aceitação ou recusa da proposta. 
 

24.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da documentação 
apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos termos deste edital. 

 

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
25. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote (conforme o caso). 
 

25.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s) competente(s) do 
MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de habilitação/inabilitação de 
licitante. 

 
25.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará, para além da documentação apresentada pela licitante, o Certificado de Registro (CRC/SIMPAS ou 
SICAF) das licitantes.  
 

25.2.1. As informações constantes em registro serão aptas a substituir a apresentação da documentação correspondente, desde 
que respeitados os termos da SEÇÃO III da PARTE III deste edital.  
 
25.2.3. No que tange a eventuais informações de habilitação vencidas no cadastro/registro, constituirá meio legal de prova a 
verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, nos termos do § 3º 
do art. 43 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

25.2.3.1. Realizada a verificação, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental. Caso 
reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência. 

 

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

 
26. O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 
atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

Anexo Minuta de edital AJUSTADA (0285439)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 939

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 24 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou confirmar situação 
fática ou jurídica pré-existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma informação na documentação exigida e 
apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
 

27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido enviado no 
prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item ofertado 
e/ou de condição habilitatória. 
 
27.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observadas as eventuais ressalvas indicadas neste edital. 
 
27.3 Solicitada a diligência à licitante, o respectivo prazo para cumprimento será determinado em sessão pelo(a) Pregoeiro(a), 
assegurado o lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação. 
 

27.3.1 Os documentos deverão ser enviados por meio do sistema, preferencialmente em arquivo compactado. 
 

27.3.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e justificada da 
licitante, formalizada mediante mensagem em chat (caso disponível) ou envio de e-mail ao endereço licitacao@mpba.mp.br, 
antes do encerramento do prazo concedido.  

 
27.4. A licitante deverá atender à solicitação no prazo estipulado, sob pena de desclassificação ou inabilitação, conforme o caso. 
 
27.5. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora da proposta.  

 
27.5.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela expressamente 
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
27.5.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) através de 
documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado ou suficientes para o 
fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
da licitação. 

 
28. Para fins de aceitação, ademais, poderá a Administração realizar quaisquer diligências julgadas necessárias à análise dos documentos 
apresentados e/ou dos itens ofertados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações, 
análise de adequação técnica de produto e exame sobre a exequibilidade de proposta. 

 
28.1. Constituem meios legais de prova as consultas, pela Administração, a sítios oficiais de órgãos, fabricantes e entidades emissores 
de certidões/documentos, bem como as verificações junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido 
atestado(s) de capacidade técnica ou outros documentos. 
 
28.2 Realizada a diligência, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental.  
 
28.3 A prerrogativa da Administração não exime o ônus da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de obrigação da 
Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias. 

 
29. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica e/ou de realização de diligências, a sessão poderá ser suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), 
mediante comunicação às licitantes via chat em sistema. 
 

29.1 Na hipótese de suspensão para a realização de diligência, o(a) Pregoeiro(a) informará a data e horário previstos para o reinício 
da sessão mediante aviso prévio no sistema. 

  
29.1.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que 
trata a Cláusula 26 desta PARTE V, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência. 
  
29.1.2. Sempre que possível, o aviso será realizado durante a sessão pública de licitação. 
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29.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será solicitada através 
de convocação via aviso em sistema e envio de e-mail para o endereço eletrônico da licitante consignado em proposta, e a resposta 
deverá ser remetida via sistema, salvo solicitação expressa do(a) pregoeiro(a) de modo diverso. 

 
30. Em eventual necessidade de prorrogação ou antecipação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será 
remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema. 

 
30.1 Em se tratando de antecipação, a sessão será marcada, em regra, para o primeiro dia útil subsequente à decisão de remarcação, 
devendo ser comunicada através de aviso a ser inserido no sistema pelo(a) pregoeiro(a).  

 
30.1.1 Na hipótese acima indicada, respeitar-se-á o prazo de antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 
inclusão da mensagem em chat. 

 

SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 
31. O(a) Pregoeiro(a) comunicará às licitantes, via mensagem em sistema, o resultado da análise da proposta de preços (e documentos 
correlatos) e da documentação de habilitação da licitante melhor classificada por lote ou item. 
 
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou quaisquer 
dos demais documentos exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE II; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas; 
 

33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE III; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas. 

 
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, para acompanhamento por 
todas as participantes. 
 
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda às condições estabelecidas no edital. 
 

35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, para os itens ou lotes disputados em 
ampla concorrência, conforme procedimento previsto na Seção II - Subseção III desta PARTE V do edital. 

 
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item correspondente 
será declarado fracassado. 
 

35.2.1 Na hipótese de o lote ou item reservado (disputado exclusivamente por ME/EPP) restar fracassado, este poderá 
ser ofertado ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes da cota principal, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme art. 8, §2º, do Decreto Federal nº 8.538/2015.  

 
36. Constatado o pleno atendimento às exigências do Edital das documentações relativas a proposta e habilitação, o(a) Pregoeiro(a) dará 
continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora. 

 

SEÇÃO V – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
37. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/2006, e cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame. 
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37.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   

 
38. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a convocação das licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO   

 
39. Declarada(s) a(s) vencedora(s), o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer de decisão do(a) Pregoeiro(a). 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da convocação, com o 
registro da síntese das razões, em campo próprio do sistema. 

 
39.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido serão consideradas intempestivas e não serão aceitas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação ou realizadas fora do campo próprio 
em sistema. 

 
39.2 A falta de manifestação tempestiva, motivada ou adequada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) importará 
na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
40. Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no 
primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 
 

40.1. As petições (razão e contrarrazão) deverão ser dirigidas a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, e 
encaminhadas através de campo próprio no sistema de licitação, até as 23:59h do último dia do prazo. 

 
40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento): 

 
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; endereço 

completo da sede (matriz ou filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das comunicações; 
 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
 

c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e pedido(s). 
 

40.3. Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses, ou a qualquer outra informação processual necessária à instrução do recurso. 

 
41. A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do recorrente e, 
consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 
 
42. Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá: 
  

42.1 Não conhecer do recurso, quando ausentes os pressupostos recursais. 
 
42.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
 
42.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para análise e decisão final da autoridade julgadora. 

 
43. As decisões dos recursos serão disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
44. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade julgadora, serão 
invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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44.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante vencedora, o(a) Pregoeiro(a) 
procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e examinará a melhor proposta subsequente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital. 

 

SEÇÃO VII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, ou a respectiva interposição tempestiva, o objeto do pregão será adjudicado 
pelo(a) Pregoeiro(a), que encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, com observância do disposto 
neste Edital. 
 
46. Decididos os recursos (caso apresentados) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o 
objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 
 
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação. 

 

SEÇÃO VIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 
48. Após a homologação, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro mandatário com poderes 
expressos; 
 

48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final ajustada, e o 
atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contados da convocação, sob pena de decair seu direito 
à contratação/registro; 
 

48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado da 
adjudicatária; 
 
48.1.2 A exclusivo critério da Administração, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - 
SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital). 

 
48.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-
externo/. 
 

48.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de 
preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica. 

 
48.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com 
posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a adjudicatária enviar o código de 
rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
 
48.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e autenticidade do certificado digital 
correspondente. 

 
48.1.3 Na hipótese de recusa do fornecedor registrado em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com consequente decadência 
do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) Pregoeiro(a) que retorne à fase de 
aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital; 

 
48.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação das sanções 
administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária.  

 
48.2 Como requisito para a celebração do contrato, a licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
49. As demais disposições e condições de execução contratual, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, 
gerenciamento, vigência da contratação, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, cancelamento de 
registro e rescisão contratual estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II e Anexo III – MINUTA DE CONTRATO. 
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50. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério Público do Estado da Bahia. 

 

SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES  

 
51. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 

51.1 Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a 
Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se as legislações pertinentes. 

 
52. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
53. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou receber o instrumento equivalente, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito 
a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado no SICAF  ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 
global da licitação e das demais cominações legais. 
 
54. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
55. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
56. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 
57. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de 
Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, deixar de satisfazer as exigências 
relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para 
cadastramento. 
 
58. DA MULTA: 
 

58.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da 
pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da licitação, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
58.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta 
de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto 
na Lei Federal 8.666/1993 e demais legislações pertinentes; 

 
59. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO. 

 

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
60. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
61. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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62. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia 
- MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

62.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação das 
documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, inclusive junto ao(s) 
fabricante(s), quando for o caso. 

 
62.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na exclusão do 
licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar (aceitação da proposta, 
habilitação ou contratação). 

 
63. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em quaisquer de 
suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se dará conhecimento aos 
participantes, via sistema.  
 
64. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que conferida prévia 
comunicação às licitantes via sistema. 
 

64.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema, sendo medida 
suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 
64.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia comunicação 
via sistema. 

 
65. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
   
66. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e demais 
informações relativas à Sessão Pública. 
 

66.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o encerramento da 
sessão pública. 

  
67. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo administrativo 
respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais interessados.  
 
68. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição revogar o 
processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, publicando o resumo da decisão no Diário 
da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia,  para conhecimento amplo dos participantes da licitação. 
  
69. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público  do Estado da Bahia, e desde que verificada 
a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais. 
  
70. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, com 
base na legislação em vigor. 
 
71. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
 

ITEM 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com 
os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

Unidade 14    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de 
Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, conforme Termo 
de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá enviar proposta 
única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta 
comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as 
informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 02 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

02 

Monitor LED de, no mínimo, 23 
polegadas, widescreen; Resolução mínima de 
1920 x 1080; Número de cores mínimo de 
16,7 milhões; e 60 meses de garantia on site 
de fábrica. 

Unidade 28    

 
DATA: XX/XX/XXXX  
 

__________________________ 
Representante legal 

 
 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 03 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

03 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no 
mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no 
mínimo com os padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em 
português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

Unidade 04    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 
 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  
1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
Observação:  

1. Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do APENSO I deste 
TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS. 

2. Será assegurada preferência na contratação, de acordo com o disposto no Decreto n° 7.174, 
de 12 de maio de 2010, em seus artigos 5° a 8º 

1.2 FORMA DE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO IMEDIATA 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar 
seus servidores e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. 
As Promotorias de Justiça Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de servidores 
ampliados nos últimos 2 anos sendo necessário o aumento do quantitativo de equipamentos. As citadas 
promotorias possuem Emendas Parlamentares - Convênios: 840966/2016, 840955/2016, disponíveis 
para patrocinar a referida modernização/aquisição.  
O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende 
ao descrito nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas 
promotorias. Cada uma com suas quantidades e especificações dos seus itens.  
Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
AGRUPAMENTO DOS ITENS 

EM LOTES 
NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

1.5 ENQUADRAMENTO DO 
OBJETO 

BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, 
com base nas especificações usuais praticadas no mercado. 

1.6 INDICAÇÃO DE MODELO 
E/OU MARCA 

OBRIGATÓRIOS 
NÃO    

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA PROPOSTA  

MENOR PREÇO  

2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL 
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

2.3 MODO DE DISPUTA DA 
LICITAÇÃO 

ABERTO  
 
➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances: 3% (três por cento), a 

incidir sobre todos os itens  

2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS PARA 

AS LICITANTES 
ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL 

Anexo Minuta de edital AJUSTADA (0285439)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 949

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 34 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER 
SOLICITADA EM CONJUNTO 

COM A PROPOSTA 

A) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado (modelo 
e marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência, constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 02.  
 
Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como catálogos 
técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha 
as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também deverá ser comprovado os termos 
da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico: TODOS OS ITENS; 

 

➢ Indicação da fase para a exigência: EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS 

 
B) OUTRO(S) DOCUMENTO(S): 
 

1) NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador  
o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que 

demonstre atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador 
ofertado atinge os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante que o 
processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos assegura 
que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos equipamentos (5 
anos) teremos um equipamento capaz de durante esse tempo, suportar nossas aplicações 
já existentes e outras mais atualizadas eventualmente desenvolvidas.  

 
2) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (contrato ou declaração) ou página de site público 

do mesmo FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser 
detentor do projeto básico do modelo ofertado. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter 

exclusividade na produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto 
básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, "de 
livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, 
impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência desta 
declaração para garantir que o equipamento é produzido exclusivamente para uso 
coorporativo e não equipamentos produzidos para linha doméstica de livre 
comercialização no mercado.  

 
3) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou página de site 

público do mesmo FABRICANTE que comprove que a licitante é revendedora autorizada do 
FABRICANTE.  
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Comprovar ser revendedora autorizada do 

FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da comprovação da 

relação entre a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de 
cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, viabilizar e intermediar a todas 
a exigências neste contrato, de forma dinâmica e célere. Excluindo execução de 
procedimentos não padronizados e não atestados pelo FABRICANTE. 
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Os equipamentos que estão sendo adquiridos são destinados para utilização prioritária 
pelos Membros deste MPBA em sua atuação finalística, o que, na grande maioria das 
vezes, envolve prazos processuais que não são prorrogáveis, de modo que a perda dos 
mesmos gera prejuízos à atuação do MPBA e ao atendimento à população. Assim sendo, 
quanto menor o tempo de indisponibilidade dos equipamentos, menos prejuízos os 
Membros terão em sua atuação finalística.  
Com a existência desta cumplicidade, o fabricante do equipamento poderá deliberar sobre 
a continuidade, ou não, da produção do equipamento e dos seus componentes ao longo 
da duração do contrato, assegurando por esse a possibilidade de manutenção e pleno 
funcionamento dos bens adquiridos ou a respectiva substituição, em caso de 
descontinuidade na produção ou estoque. 
Assevere-se, ainda, que a garantia fornecida pelo fabricante resguardará a CONTRATANTE 
do fornecimento de equipamentos e componentes adquiridos fora do Brasil, de forma 
ilegal ou não homologados por aquele, e que podem comprometer o funcionamento do 
equipamento assim como sua garantia. Desta forma, pretende-se assegurar que os 
equipamentos e componentes (substitutos ou não) fornecidos sejam de qualidade e 
homologados pelo fabricante, além da certeza da procedência dos mesmos; 
A não observância da exigência acima referida ensejará sérios e irreparáveis prejuízos à 
Administração uma vez que, com a perda da vinculação com o fabricante, qualquer reparo 
ou substituição do equipamento contratado deverá ser custeado pela CONTRATANTE, 
trazendo prejuízo ao erário, além de incorrer na possibilidade de mal funcionamento ou 
inutilização do bem. Essa conduta preventiva adotada pela unidade de tecnologia da 
CONTRATANTE se coaduna com as boas práticas da Resolução CNMP nº 102, de 23 de 
setembro de 2013, que disciplina os procedimentos relativos à contratação de soluções de 
Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Dentre esses, 
determina a utilização de critérios correntes no mercado na definição das regras de 
seleção de fornecedores. 

 
4) NOME DO DOCUMENTO: Declaração ou página de site público do mesmo fabricante que 

comprove que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à 

linha corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos equipamentos destinados a público 
residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência o fato que a destinação 
da utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna a sua utilização 
diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes equipamentos possuam 
componentes eletrônicos qualificados, maior resistência, durabilidade, padronizados e 
que atenda a normas e exigências técnicas que este MP se submete.    

 
5) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 

possuir certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou declaração emitido 
pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a 
segurança elétrica dos equipamentos. 

 
6) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
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o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 
possuir certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou declaração emitido 
pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a 
compatibilidade eletromagnética. 

 
7) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido 
por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 

possuir certificação CISPR 22 classes B comprovado através de certificado ou declaração 
emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a 
rádio perturbação e interferência eletromagnética. 

 
8) NOME DO DOCUMENTO: certificação ou relatório de que todos os equipamentos fornecidos não 

contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida 
certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido 

por órgão credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi 

exigida como característica do produto, e não como requisito de habilitação) 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 

seguir as diretivas de não conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), 
comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa 
credenciada ao IMETRO, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 
intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar 
índices aceitáveis de substâncias perigosas. Estando esta solicitação de acordo com o 
previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância com os Acórdãos 
545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 
 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

NÃO 
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2.7 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO -  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: 
 

• ATESTADO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DADOS MÍNIMOS:  
 

Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos. 
 

• CRITÉRIOS DE PERTINÊNCIA E COMPATIBILIDADE (ACEITAÇÃO):  
 

1) CARACTERÍSTICAS: 
 

A) ITEM 01: Atestados de fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

 
B) ITEM 02: Atestados de fornecimento de monitores ou computadores ou 

Notebooks. 
 
C) ITEM 03: Atestados de fornecimento de computadores (conjunto completo, 

monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 
 
2) QUANTITATIVO MÍNIMO ACEITÁVEL: 

 

ITEM  
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 

01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 

• JUSTIFICATIVA DAS EXIGÊNCIAS: Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a 
qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de se verificar se as empresas, 
anteriormente, já forneceram os quantitativos mínimos de cada item, visando verificar se a 
mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus quantitativos 
totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, por 
incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

 
Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens permanentes, através de um 
processo licitatório, visando garantir a moralidade do processo é de fundamental importância 
que os participantes envolvidos demonstrem experiência e competência suficiente para atender 
com o objeto especificado e no prazo determinado. 

 

• ADMITIDO O SOMATÓRIO DE ATESTADOS: SIM, para todos os itens. 
 

2.8 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO  

PRAZO: 05 (cinco) dias úteis 
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3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias Úteis 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer 
por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-
mail), aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios 
(quando a entrega for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

3.1.1.2.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  
 

ITEM 01 E 03 
 
➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 

acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
 

➢ A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
 

Prazo para realização dos serviços de replicação: 
 
1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de 

uso de software/máquina virtual; 
2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 

de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 
acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 
ITEM 02 
 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 
acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:   

• SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de 
fato superveniente, aceito pela Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da 
Bahia – CAB CEP 41.745-004, Salvador/BA 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 

➢ Entrega deve ser agendada: SIM 
➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  
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3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 
➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  
➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  
➢ Condições especiais: não se aplica 

 

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM:  BENS ENTREGUES MONTADOS 

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO: BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos 
produtos, de modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu 
recebimento em perfeito estado de conservação e funcionamento;  
Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua 
respectiva caixa;  

 

3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  
 
SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 
 
1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de 
trabalho do CONTRATANTE;  
 
2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou 
pela CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
 
3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, 
idêntico ao que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o 
equipamento será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais 
equipamentos;  
 
4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao 
quantitativo total dos equipamentos a serem entregues.  
 
Prazo para realização dos serviços de replicação: 
 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso 
de software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso 
de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  
 

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, 
período compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a 
devolução do mesmo pelo CONTRATANTE; 
 
6 - Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do 
equipamento matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido 
de erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 
 

Anexo Minuta de edital AJUSTADA (0285439)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 955

mailto:licitacao@mpba.mp.br
mailto:caau@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 40 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 PRAZO DE VALIDADE 
E/OU EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O OBJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) GARANTIA - Regras:  
 
➢ Executor da garantia: FABRICANTE  

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede credenciada, 
pela capacidade de fornecimento de peças de reposição compatíveis com os equipamentos 
licitados, durante todo o período de 60 (sessenta) meses em razão da previsão do uso dos 
equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em respeito 
planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do parque 
computacional somente após o período de cinco anos.  

 
➢ Duração: 60 meses 

• Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) meses em 
razão da previsão do uso dos equipamentos por esse período, por se tratar do tempo de 
vida útil pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do Ministério 
Público, que prevê substituição do parque computacional somente após o período de cinco 
anos. 

 
➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA: 02 DIAS 

ÚTEIS 
         

➢ Necessidade de assistência técnica: SIM 
 

➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima): On site, isto é assistência 
prestada diretamente na sede do MPBA (exceção) 

• A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para todo o 
equipamento, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou 
rede credenciada, contados a partir do recebimento definitivo do objeto; 

• O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do 
(s) equipamento(s) em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 
(dois) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado; 

• O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou 
componentes mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

• A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser informado 
o número), para suporte técnico e abertura de chamados.  

• A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na modalidade 8x5 
(oito horas por dia e cinco dias na semana);  

 
➢ Demais regramentos: 

 
1 - A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser facilmente 
localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta 
permanente afixada no gabinete.  
 
2 - A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, 
mão de obra de assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos 
técnicos aos locais onde se encontram os bens, observados os prazos de atendimento 
discriminados neste instrumento; 
 
3 - Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, 
imediatamente, equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao 
item avariado ou com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá 
ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura; 
 
4 - Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento 
do bem, deverá ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para 
este), com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 
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3.2 PRAZO DE VALIDADE 
E/OU EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O OBJETO 

5 - Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser 
originais do fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo 
ser recondicionados; 
 
6 - A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se 
encontrar instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de 
entrega; 
 
7 - A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do 
fornecimento de substitutos durante todo o período de garantia contratado; 
 
8 - O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que necessitarem de 
reparo/manutenção ou troca de peças será: 
➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro 

Administrativo da Bahia – CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 
➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 
➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 
➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

 
9 - Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em 
posse do CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações, devendo 
constar em contrato de garantia a referida norma. 
 
10 - Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), 
preferencialmente  em formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados 
técnicos abertos e atendimentos realizados no período estipulado na solicitação,  contendo 
informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das ocorrências, 
incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação 
corretiva realizada e data de fechamento do chamado com equipamento prontamente 
restabelecido. 
 
11 - Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento 
(modelo e número de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO 
DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a descrição clara dos problemas identificados 
e os procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras informações que se façam 
necessárias. 
 
12 - Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, 
fonte de alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica obrigada a 
efetuar a substituição do respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à 
contratante no prazo máximo de noventa dias, contados da data de comunicação  
 
13 - A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
14 - As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo 
fabricante dos bens; 
 

3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS PELO 

RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 
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3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S): 15 DIAS CORRIDOS 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as 
especificações contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na 
proposta de preços, bem com as quantidades determinadas na Autorização de Fornecimento de 
Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) 
apresentada por transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento 
provisório/definitivo; 
 
3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos 
relativos ao tema, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a 
responsabilidade do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas 
neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao 
Ministério Público do Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor. 
 

3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO 
DE SUBCONTRATAÇÃO 

3.4.1 ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  

• Serviço de garantia; 

• Replicação de Imagem; 
 

➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  
 

Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, 
representante credenciado para a revenda. Será permitida a subcontratação dos serviços de 
garantia (on site) e replicação de imagens, executados exclusivamente pelo fabricante ou rede 
credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 
 

3.5 CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO:  
CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM PARCELA ÚNICA 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: 
CONDIÇÕES ESPECIAIS:  A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 
número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que formaliza a 
execução da despesa. 

 

3.6 POSSIBILIDADE OU NÃO 
DE REAJUSTAMENTO, COM 

INDICAÇÃO DE ÍNDICE 
OFICIAL  

PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIAS  

 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de 
preços) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 meses, contados a partir da data da publicação 
do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA: NÃO 
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3.8 OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes 
no instrumento convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente do MPBA, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação 
de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou peças;   
 
3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do 
uso normal do produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e 
entrega do(s) bem(ns);   
 
3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, 
ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que 
não impeçam os compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais 
restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 
3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
  
3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes 
que, porventura, sejam necessários à execução da contratação;   
 
3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 
específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    
 

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização deste, em 
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de 
inadimplemento(s) de tributos pela empresa contratada;  

 
3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo 
descrição dos bens e serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor 
total;   
 
3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 
independentemente da natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em 
consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem 
como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida paralisação ou interrupção dos 
serviços contratados;   
 
3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto 
contratado ou das eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por 
escrito, do MPBA;    
 
3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou 
determinações de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não 
estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em 
conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    
 
3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da 
contratação, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução 
contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da 
execução da contratação;    
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3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de 
obra necessária à execução completa e eficiente da contratação;    
 
3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  
 
3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 
a CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 
referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual 
seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 

3.9 OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 

OBRIGAÇÕES GERAIS   
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as 
informações necessárias para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto 
contratado;   
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos 
neste documento;   
 
3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às instalações 
físicas do MPBA, nos locais e na forma que se façam necessários para a execução contratual;   
 
3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da 
contratação, notificando a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;    
 
3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando 
o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais 
condições previstas em edital e seus anexos. 
 

3.10 INDICAÇÃO SOBRE A 
NECESSIDADE DE GARANTIA 

CONTRATUAL, COM 
PERCENTUAL 

SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
Regras: 

 
➢ Percentual exigido: 5% (cinco por cento) 
 
➢ Prazo para apresentação: 05 dias após assinatura do contrato. 
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APENSO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 
AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MINIMAS SUGERIDAS) 

CÓDIGO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO 

QUANTIDADE  

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
POR ITEM 

(R$) 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de 
memória DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em português 
e 60 meses de garantia on site de 
fábrica.;   

471901 Unidade 14 7.107,94 99.511,16 
Ampla 

Concorrência 

2 

Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução 
mínima de 1920 x 1080; Número 
de cores mínimo de 16,7 milhões e 
60 meses de garantia on site de 
fábrica.;    

460039 
 

Unidade  
28 916,79 25.670,12 

Exclusivo 
ME/EPP 

 

3 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de 
memória DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em português 
e 60 meses de garantia on site de 
fábrica.;    

471901 
 

Unidade  
4 7.107,94 

28.431,76 
 

Exclusivo 
ME/EPP 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 

 
PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S): 
 
Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”. Informamos que prevalecerá o constante em nossa 
Especificação Técnica Detalhada. 
 
O item 2 é 100% aderente ao CATMAT 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 

ITEM 01 E 03 
MINI DESKTOP COM MONITOR 

 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
 

1.PROCESSADOR  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte 
a 32bits e 64bits;   

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU 
Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento mínimo de 2666 MhZ que permitam 
expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia dual channel; 

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou superior, e no mínimo 02 (duas) versão 
2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de inicialização (Boot) 

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e saída, não será aceito uso de 
adaptadores;  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível selecionar dispositivos de 
inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco interno, 
no mínimo;  

2.6  Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou solução em slot; 

2.7 FABRICANTE com exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory)    

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb ou um único pente de 16 Gb. Em ambos os casos, não 
serão aceitas memórias soldadas à placa mãe;  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na parte traseira do monitor 
para integração do gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, 
de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio   

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o 
indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes;  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão 
de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões   

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e outra HDMI e/ou Display Port. Para 
atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento ofertado;  

7.Placa de Rede   
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7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores externos por USB; 

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board   

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels, deve 
permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor   

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 milhões;  

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz;  

9.4 01 (um) conector HDMI;  

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não sendo aceitas 
adaptações ou HUBs;  

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e 
grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo 
de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um encaixe/slot específico na parte traseira 
do monitor  

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt); 

10. Apontador (mouse)  

10.1. Com fio;  

10.2 Tecnologia ótica,  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse 
ótico.  

11.Teclado   

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

11.2 com fio, na cor preta,  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto.   

12.Software Incluso   

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; 

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser fornecidos em 
CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento   

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

14.1 Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida 
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certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da 
certificação Epeat. 

14.2 Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

14.3 Equipamento em conformidade com IEC 61000; 

14.4 Equipamento em conformidade com CISPR 22 classe B; 

14.5 o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE. 

 
II. OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS (QUANDO DA ENTREGA): 
 
1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa mídia (CD/DVD) ou, ainda, indicação do sítio do fabricante 
para download. 
 

 
 

ITEM 02 - MONITOR 
 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
  

MONITOR  

1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

5 - 01 (um) conector HDMI; 

6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não sendo aceitas 
adaptações ou HUBs; 

8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino 
e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt). 

13 - Equipamentos fornecidos não poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na 
diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser 
fornecida certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 
intermédio da certificação Epeat. 

14 - Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

15 - Equipamento em conformidade com IEC 61000; 
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ANEXO IV – MINUTAS DE CONTRATO 
 

 

MINUTA PARA OS ITENS 01 E 03 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
CONTRATO Nº XXX/2022 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) mini desktops com monitor, com serviços de garantia e 
assistência técnica on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de 
empenho, cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de 
confirmação de recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por 
igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
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2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por 
meio dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-
feira entre as 09:00h e as 14:00h; 
 
2.2.2 A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
 

2.3 Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE; 
 

2.3.1 O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 
CONTRATADA (desde que certificado pelo fabricante do equipamento); 
 
2.3.2 Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao 
que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 
CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos; 
 
2.3.3 Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, conforme quantitativo 
total dos equipamentos a serem entregues.  
 
2.3.4 Os prazos para realização dos serviços de replicação deverão observar o seguinte: 
 

2.3.4.1 30 (trinta) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 
 
2.3.4.2 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 
de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

 
2.3.5 Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 
compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 
CONTRATANTE; 
 
2.3.6 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.3.7 O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas 
imagens será de 0 % (zero por cento); 

 
2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final 
originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito pela 
Instituição; 
 
2.5 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.5.1 Os bens deverão ser entregues montados, armazenados em embalagens adequadas às características dos 
produtos, de modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento; 
 

2.5.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
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2.5.1.2 Os equipamentos deverão ser entregues com manual em português, na forma impressa mídia (CD/DVD) ou, 
ainda, indicação do sítio do fabricante para download. 
 

2.6 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
 
2.7 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.7.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.7.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.8 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.8.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.11 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 

100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
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4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Mini desktop com monitor xxx xxx xxx 

 
 
4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 
(xxxxxxx) minidesktops; 
 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 
treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 
e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
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6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
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9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
 

9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
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período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 
9.2.5.2 Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, fonte de 
alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de comunicação. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia e de replicação de imagens ao fabricante ou a 
rede credenciada pelo mesmo, exclusivamente; 

 
10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   
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10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
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12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  

13.2.1 advertência;  
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13.2.2 Multa;  
  
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, garantia de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 
16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
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16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
 

16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 
 

ITENS 1 e 3: MINI DESKTOP COM MONITOR 
  

1. Processador 

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 
threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados 
"Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard 

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento mínimo de 2666 MhZ 
que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia dual channel. 

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou superior, e no 
mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de inicialização 
(Boot) 

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e saída, não será 
aceito uso de adaptadores;  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível selecionar 
dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de 
dispositivos de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

2.6 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou solução em slot; 

2.7 Fabricante com exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

3. Memória Ram (Random Acess Memory 

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceita 8GB + 8GB ou um único pente de 16 GB. Em 
ambos os casos, não serão aceitas memórias soldadas à placa mãe;  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete 

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na parte 
traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, 
totalmente compatível com o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5. Áudio 

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente 
desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes;  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de 
áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original 
para se atingir essa exigência.  
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6. Conexões 

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e outra HDMI e/ou 
Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo 
fabricante do equipamento ofertado;  

7. Placa de rede 

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores externos por 
USB; 

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board 

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 
pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9. Monitor 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 milhões;  

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal de no mínimo 
30 à 80 kHz;  

9.4 01 (um) conector HDMI;  

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não 
sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um encaixe/slot 
específico na parte traseira do monitor. 

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt); 

10. Apontador (mouse) 

10.1. Com fio;  

10.2 Tecnologia ótica,  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores). 

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-pad adequado para 
uso de mouse ótico.  

11. Teclado 

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

11.2 com fio, na cor preta,  
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11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto do 
equipamento proposto.   

12. Software Incluso 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada no BIOS para 
ativação automática; 

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser 
fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13. Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Demais especificações 

14.1 Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração 
acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS). 

14.2 Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

14.3 Equipamento em conformidade com IEC 61000; 

14.4 Equipamento em conformidade com CISPR 22 classe B; 

14.5 O equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE 
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MINUTA PARA O ITEM 02 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2022 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) monitores, com serviços de garantia e assistência técnica 
on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de empenho, 
cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de confirmação de 
recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual 
período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
 

2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por meio 
dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-feira entre 
as 09:00h e as 14:00h; 
 
2.2.2 A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar a entrega dos bens, contados da data da entrega 
da Nota de empenho acompanhada do instrumento de contrato; 
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2.2.3 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito 
pela Instituição; 
 

2.4 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.4.1 Os bens deverão ser entregues montados, armazenados em embalagens adequadas às características dos 
produtos, de modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento; 
 

2.4.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
 

2.5 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
 
2.6 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.6.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.6.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.7 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.7.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.8 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.8.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.9 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 

Anexo Minuta de edital AJUSTADA (0285439)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 981

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 66 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 

100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Monitor xxx xxx xxx 

 
 
4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 
(xxxxxxx) monitores; 
 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 
treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 
e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 

Anexo Minuta de edital AJUSTADA (0285439)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 982

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 67 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
 

6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
 

9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
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9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 
9.2.5.2 Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, fonte de 
alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de comunicação. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia ao fabricante ou a rede credenciada pelo mesmo, 
exclusivamente; 
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10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   

 
10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
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11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
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12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  
 

13.2.1 advertência;  
  
13.2.2 Multa;  
  
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
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de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, garantia 
de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
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16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
 
16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
 

16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
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19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 
 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 

ITEM 2: MONITOR: 
 

MONITOR  

1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

5 - 01 (um) conector HDMI; 

6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi 
do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de 
Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição 
do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt) 

13 - Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 
Harzadous Substances (RoHS). 

14 - Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

15 - Equipamento em conformidade com IEC 61000; 
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DESPACHO

À

Assessoria Técnico-Jurídica:

 

Conforme sinalizado na manifestação nº 0272779, foram realizadas as atualizações das minutas de
contrato (docs. nº 0284262 e 0284264) e da minuta de edital (doc. nº 0285439), de acordo com o Termo
de Referência ajustado (doc. nº 0281576).

 

Por tal razão, encaminha-se o expediente para reanálise e manifestação sobre as novas minutas encartadas.
Neste sentido, visando otimizar a análise, sinaliza-se que as alterações editalícias se encontra destacadas
em amarelo.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
03/02/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0285353 e o código CRC B4D15180.

19.09.00841.0011029/2021-30 0285353v2
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PARECER

Procedimento nº.: 19.09.00841.0011029/2021-30

Interessado(a):  Diretoria de Tecnologia da Informação 

Espécie: Pregão Eletrônico 

 

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MINI
DESKTOPS. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS.
LEGISLAÇÃO FEDERAL. ART. 1º, § 5º, LEI ESTADUAL Nº.
9.433/2005. ART. 38, LEI Nº. 8.666/93. RECOMENDAÇÕES.

 

 

PARECER Nº. 081/2022 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de procedimento licitatório, modalidade pregão, forma eletrônica, tipo menor
preço, com o objetivo de contratar a aquisição de mini desktops e monitores, conforme especificações
do Termo de Referência, no valor total estimado de R$ 153.613,04 (cento e cinquenta e três mil,
seiscentos e treze reais e quatro centavos) . 

 

Instrui o expediente, em síntese, a solicitação para contratação, o formulário de
autorização, demonstrativo de execução da despesa, Termo de Referência, pesquisa de mercado,
despachos da Coordenação de Licitações (CL) e da Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de
Contratos e Convênios (CEACC), minuta do instrumento contratual, ato de designação dos Pregoeiros,
minuta do edital de licitação e seus anexos, manifestação do Comitê de Repactuação Orçamentária e
aprovação pela Procuradoria Geral de Justiça. Consta, também, documentos referentes aos Convênio nº.
840955/2016 e 840966/2016, para modernização das Promotorias de Justiça de Itapetinga e Euclides da
Cunha.

 

Após emissão de parecer jurídico e aprovação do edital pela autoridade competente, foi
iniciada a fase externa da licitação, momento em que alguns licitantes solicitaram esclarecimentos, o que
implicou na necessidade de revisão do termo de referência, sendo realizada a suspensão da licitação para
alteração das especificações técnicas, com reflexos na minuta contratual e no edital do certame. Após
alterações, o expediente retorna para nova análise jurídica.

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

II.I Dos requisitos gerais para a realização da licitação: 

 

Tratando-se de verba oriunda de convênio federal, aplica-se, primordialmente, a
legislação federal. Assim dispõe o art. 1º, § 5º, da Lei Estadual nº. 9.433/2005:

 

Art. 1º.

§ 5º - Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos
provenientes de convênios, contratos, acordos ou ajustes celebrados com órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, poderão ser adotadas as normas e
procedimentos licitatórios previstos na legislação federal, desde que condicionante à
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obtenção de recurso.

 

A seu turno, a Portaria Interministerial nº. 424/2016 dispõe que:

 

Art. 49. Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio dos
instrumentos regulamentados por esta Portaria estão obrigados a observar as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002
e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes ao assunto, quando da
contratação de terceiros.

§ 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a sua forma eletrônica.

 

§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente
justificada pela autoridade competente do convenente.
 

Corroborando a necessidade de adoção preferencial do pregão eletrônico, o Decreto
Federal nº. 5.450/2005 foi revogado e substituído pelo Decreto Federal nº. 10.024/2019 que dispõe:

 

Art. 1º.

§ 3º  Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos,
com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais
como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na
forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que
a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência
discipline de forma diversa  as contratações com os recursos do repasse.

 

Pois bem. A Constituição Federal de 1988 determina que, em regra, as contratações
firmadas pela Administração Pública serão objeto de prévia licitação, como forma de garantir a efetivação
dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, competição,
vantajosidade, dentre outros. Nesse sentido é o que dispõe o art. 37, inciso XXI: 

 

Art. 37. 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Os requisitos para a realização de um procedimento licitatório estão previstos no art. 38,
da Lei nº. 8.666/93. Verifica-se, dos autos, a existência de procedimento administrativo devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização do Superintendente de Gestão Administrativa,
a descrição do objeto, pesquisa de mercado, Termo de Referência, minuta do instrumento convocatório e
do instrumento contratual. 

 

II.II Da disponibilidade orçamentária, da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e
declaração do ordenador de despesas:

 

Nos termos do art. 14, da Lei nº. 8.666/93, nenhuma compra será feita sem a indicação
dos recursos orçamentários. Nesse sentido, consta dos autos que as despesas correrão por conta
dos projeto/atividade 5108, natureza da despesa 4.4.90.52, cujo saldo total de dotação orçamentária é
de R$ 1.956.740,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta reais).

 

De igual modo, o art. 11, incisos V e VI, bem como o art. 73, incisos I e II, ambos da
Lei Estadual nº. 9433/2005, aplicáveis subsidiariamente, dispõem sobre a necessidade da estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
declaração do ordenador de despesas quanto à adequação orçamentária e financeira, documentos que
constam dos autos.

 

II.III Das diligências referentes ao convênio:

 

Consta dos autos manifestação da Coordenação de Licitações (doc. 0218731) no
sentido da necessidade de juntada de declaração expressa firmada por representante legal do MPBA
atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis para realização da licitação, conforme art. 6º, II,
"d" e art. 7º, VIII, da Portaria Interministerial nº. 424/2016, documento que esta Assessoria Técnico-
Jurídica não encontrou nos autos.

 

Ademais, consta dos autos um termo aditivo ao Convênio nº. 840955/2016, alterando a
vigência até 31/12/2021 (doc. 0227493), prazo atualmente expirado. A Portaria Interministerial nº.
424/2016 dispõe que:
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Art. 38. O instrumento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas
avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado:

V - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;

 

Nesse diapasão, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pelo encaminhamento do
expediente ao setor responsável pela fiscalização, acompanhamento e execução do referido convênio, a
fim de esclarecer os presentes apontamentos ou proceder às devidas diligências junto ao poder
concedente.

 

II.IV Da minuta do edital e seus anexos:

 

II.IV.I Da proposta:

 

1) Revenda autorizada do fabricante:

 

Pode-se verificar no instrumento convocatório: as regras básicas do certame, a
especificação do objeto, os critérios de julgamento das propostas, as condições de pagamento, as sanções
e etc, de acordo com os art. 79 da Lei Estadual 9.433/2005. 

 

É oportuno tecer breves considerações acerca das propostas. Consta da minuta do
instrumento convocatório a seguinte exigência: 

  

12.3. DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE
PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE COMPROVE QUE A LICITANTE É
REVENDEDORA AUTORIZADA DO FABRICANTE, relativamente aos itens 01, 02 e
03:

o EMISSOR(A): FABRICANTE.

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Comprovar ser revendedora
autorizada do FABRICANTE

  

Em regra, a jurisprudência entende ser irregular a exigência de documento de terceiro
alheio à disputa, uma vez que o licitante estaria à mercê de empresas estranhas para que suas propostas
fossem aceitas. Ademais, uma licitante pode cumprir todos os requisitos técnicos exigidos, mas nunca ter
manifestado interesse em obter tal "comprovante", acarretando, para a Administração, a perda de uma
possível proposta vantajosa.   

  

O entendimento é o de que tal exigência obriga a submissão dos licitantes a terceiros
alheios à disputa – os fabricantes – que sequer participam da licitação, violando, assim, o art. 3º, § 1º,
inciso I, da Lei nº. 8.666/93 (correspondente ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Estadual nº. 9.433/2005):  

  

Art. 3º.  

§ 1º - É vedado aos agentes públicos, sob pena de responsabilidade:   

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes,
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto específico
do contrato;  

  

Na prática, é possível que haja uma “reserva de mercado”, em que o fabricante acaba
tendo o poder de determinar quais empresas participarão do procedimento licitatório, alijando outros
potenciais licitantes. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive, possui súmula a respeito do
tema:  

  

Súm. 15, TCE/SP: Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer
documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa.  

  

Nesse sentido, destacam-se os seguintes acórdãos do Tribunal de Contas da União:  

  

A exigência de declaração emitida por fabricante atestando que a empresa licitante é
revenda autorizada contraria o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, aplicado
subsidiariamente no âmbito do pregão. Acórdão 2441/2017-Plenário | Relator: AROLDO
CEDRAZ 

  

A exigência de declaração emitida por fabricante, no sentido de que a empresa licitante é
revenda autorizada, de que possui credenciamento do fabricante ou de que este concorda
com os termos da garantia do edital, conhecida como declaração de parceria, contraria o
art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, aplicado subsidiariamente no âmbito do pregão.
Acórdão 1350/2015-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO 
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A exigência de declaração de garantia formulada de modo a permitir que participem do
certame somente fabricantes e revendas autorizadas contraria o art. 3º, § 1º, inciso I, da
Lei 8.666/1993. Acórdão 898/2021-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 

  

Por outro lado, o próprio Tribunal de Contas da União tem reconhecido a possibilidade
de tais documentos, em casos excepcionais, devidamente justificados, senão vejamos:  

  

18. A exigência de declaração do fornecedor como requisito de habilitação somente pode
ser aceita em casos excepcionais, quando se revelar necessária à execução do objeto
contratual, situação em que deverá ser adequadamente justificada de forma expressa e
pública, por ser requisito restritivo à competitividade. (TCU. Acórdão nº. 2.537/2015-
Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Data da sessão: 15/10/2015.)  

  

A comprovação de credenciamento ou parceria junto a fabricantes, quando
imprescindível e desde que devidamente motivada, deve ser exigida como requisito
técnico obrigatório da contratada e não como requisito de habilitação das licitantes. Nas
licitações para contratação de serviços de TI, é irregular a exigência de declaração de
credenciamento de fabricantes de hardware e software como requisito de habilitação
técnica sem expressa justificativa no processo licitatório e sem prévio exame do impacto
dessa exigência na competitividade do certame. (TCU. Acórdão 926/2017-Plenário
(Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz).  

  

A exigência de declaração do fabricante atestando que a licitante está autorizada a
comercializar os seus equipamentos e capacitada a prestar o suporte técnico necessário,
como requisito de habilitação, somente é admitida em casos excepcionais, quando for
imprescindível à execução do objeto, situação que deverá ser tecnicamente justificada no
processo licitatório. Acórdão 2613/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Vital
do Rêgo).  

  

Nas licitações para contratação de serviços de TI, é irregular a exigência de declaração de
credenciamento de fabricantes de hardware e software como requisito de habilitação
técnica sem expressa justificativa no processo licitatório e sem prévio exame do impacto
dessa exigência na competitividade do certame. Acórdão 2301/2018-Plenário | Relator:
JOSÉ MUCIO MONTEIRO  

  

Verifica-se, assim, que a possibilidade de se exigir ou não a declaração do fabricante
está umbilicalmente ligada à justificativa técnica apresentada pela Administração.  

  

Equivale dizer, não nos parece lícito supor que o legislador tenha desejado que a
Administração Pública fosse obrigada a contratar bens e serviços cuja execução se revele de má qualidade
ou, mesmo, reste prejudicada.  

  

Analisando os excertos da jurisprudência selecionada do Tribunal de Contas da União,
é possível verificar que em alguns casos a Egrégia Corte de Contas considera possível a exigência, ora
como requisito de habilitação, ora como requisito técnico.  

  

Como parâmetro de segurança jurídica, é oportuno destacar a seguinte Nota Técnica da
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI) do Tribunal de Contas da União:  

  

NOTA TÉCNICA SEFTI-TCU Nº. 03/2009:  

Entendimento I. Nas licitações para contratação de bens e serviços de tecnologia da
informação, via de regra, não é requisito técnico indispensável à execução do objeto a
exigência de que as licitantes sejam credenciadas pelo fabricante (Constituição Federal,
art. 37, inciso XXI in finei ; Lei nº 8.666/1993, art. 30, inciso II, art. 56, arts. 86 a 88ii e
Acórdão nº 1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3iii).   

   

Entendimento II. A exigência, em editais para contratação de bens e serviços de
tecnologia da informação, de credenciamento das licitantes pelo fabricante, via de regra,
implica restrição indevida da competitividade do certame (Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º,
inciso I, art. 6º, inciso IX, alíneas “c” e “d”, art. 44, § 1ºiv; Lei nº 10.520/2002, art. 3º,
inciso IIv e Acórdão nº 1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3) e atenta contra a isonomia
entre os interessados (Constituição Federal, arts. 5º, caput, 37, inciso XXI e Lei nº
8.666/1993, art. 3º, caputvi).   

   

Entendimento III. Nas licitações para contratação de bens e serviços de tecnologia da
informação, a decisão pela exigência, em casos excepcionais, de credenciamento das
licitantes pelo fabricante deve ser cabalmente justificada no processo licitatório,
respeitando-se as particularidades do mercado (Lei nº 9.784/1999, art. 50, inciso I).
Nessas situações, o credenciamento deve ser incluído como requisito técnico obrigatório,
não como critério para habilitação (Constituição Federal, art. 37, inciso XXI in fine; Lei
nº 8.666/1993, arts. 27 a 31vii e Decisão TCU nº 523/1997).  

  

Cabe, portanto, à área técnica, em obediência ao princípio da motivação, explicitar as
razões pelas quais a declaração do fabricante, comprovante de revenda autorizada, carta de solidariedade
ou credenciamento, é imprescindível à execução do objeto, sob pena de configurar restrição indevida à
competitividade e possível violação ao princípio da proposta mais vantajosa.  

  

Nesse ponto, não cabe apenas alegar que eventual declaração do fabricante trará mais
qualidade à execução do objeto contratual, mas que, sem tal declaração, há risco concreto (e não apenas
abstrato) de má execução do objeto contratual ou inviabilização da própria execução contratual.  
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Por derradeiro, é importante destacar que, embora o presente certame não esteja
submetido ao regime da Lei nº. 14.133/2021, o seu art. 41, inciso IV, dispõe que: 

  

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração
poderá excepcionalmente: 

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure
a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. 

  

No caso concreto, é possível extrair dos autos a justificativa apresentada pela área
técnica, nos termos do item 2.5 do Termo de Referência, in verbis:  

  

Justifica-se a exigência da comprovação da relação entre a Licitante e o Fabricante do
equipamento, pelo fato necessário de cumplicidade entre esses dois entes, de forma a
cumprir, viabilizar e intermediar a todas a exigências neste contrato, de forma dinâmica e
celeri. Excluindo execução de procedimentos não padronizados e não atestados pelo
FABRICANTE. Os equipamentos que estão sendo adquiridos são destinados para
utilização prioritária pelos Membros deste MPBA em sua atuação finalística, o que, na
grande maioria das vezes, envolve prazos processuais que não são prorrogáveis, de modo
que a perda dos mesmos gera prejuízos à atuação do MPBA e ao atendimento à
população. Assim sendo, quanto menor o tempo de indisponibilidade dos equipamentos,
menos prejuízos os Membros terão em sua atuação finalística. Com a existência desta
cumplicidade, o fabricante do equipamento poderá deliberar sobre a continuidade, ou
não, da produção do equipamento e dos seus componentes ao longo da duração do
contrato, assegurando por esse a possibilidade de manutenção e pleno funcionamento dos
bens adquiridos ou a respectiva substituição, em caso de descontinuidade na produção ou
estoque; Assevere-se, ainda, que a garantia fornecida pelo fabricante resguardará a
CONTRATANTE do fornecimento de equipamentos e componentes adquiridos fora do
Brasil, de forma ilegal ou não homologados por aquele, e que podem comprometer o
funcionamento do equipamento assim como sua garantia. Desta forma, pretende-se
assegurar que os equipamentos e componentes (substitutos ou não) fornecidos sejam de
qualidade e homologados pelo fabricante, além da certeza da procedência dos mesmos; A
não observância da exigência acima referida ensejará sérios e irreparáveis prejuízos à
Administração uma vez que, com a perda da vinculação com o fabricante, qualquer reparo
ou substituição do equipamento contratado deverá ser custeado pela CONTRATANTE,
trazendo prejuízo ao erário, além de incorrer na possibilidade de mal funcionamento ou
inutilização do bem. Essa conduta preventiva adotada pela unidade de tecnologia da
CONTRATANTE se coaduna com as boas práticas da Resolução CNMP nº 102, de 23 de
setembro de 2013, que disciplina os procedimentos relativos à contratação de soluções de
Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Dentre esses,
determina a utilização de critérios correntes no mercado na definição das regras de
seleção de fornecedores.

  

Nesse diapasão, o pressuposto jurídico encontra-se preenchido. Embora caiba à
Assessoria Técnico-Jurídica exigir a justificativa para o documento em epígrafe, tendo em vista o
potencial restritivo, a motivação, em si, compete à área técnica da Instituição (pressuposto técnico).

 

2) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 60950, IEC 61000, CISPR, EPEAT:

 

 

Assim dispõe o edital: 

 
 

12.5. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 60950,
relativamente aos itens 01, 02 e 03: 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de
conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado
deve possuir certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou declaração
emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

 
 

12.6. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 61000,
relativamente aos itens 01, 02 e 03:  
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de
conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro.  
 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado
deve possuir certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou declaração
emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO  
 

12.7. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO CISPR 22 CLASSE
B, relativamente aos itens 01 e 03:  
 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro.  
 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado
deve possuir certificação CISPR 22 classes B comprovado através de certificado ou
declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO  
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12.8. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS
FORNECIDOS NÃO CONTEM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS, COMO MERCÚRIO (HG),
CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL
POLIBROMADOS (PBBS) E ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), EM
CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA RESTRICTION OF
CERTAIN HARZADOUS SUBSTANCES (ROHS), SENDO QUE, PARA EFEITOS DE
AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ SER FORNECIDA
CERTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO,
SENDO ACEITA, AINDA, A COMPROVAÇÃO DESSE REQUISITO POR INTERMÉDIO
DA CERTIFICAÇÃO EPEAT, relativamente aos itens 01, 02 e 03:  
 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat.  
 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado
deve seguir as diretivas de não conter substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS),
comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou
empresa credenciada ao IMETRO, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por
intermédio da certificação Epeat. 
 

 
 

Existe julgado do Tribunal de Contas da União que entende ser ilegal tais exigências de
certificação: 

 
 

É ilegal a previsão editalícia para que os licitantes apresentem certificação ISO 9001, IEC
60950, CISPR, registro no INPI e comprovação de estar o equipamento incluído na
relação do PPB (processo produtivo básico). Acórdão 381/2009-Plenário | Relator:
BENJAMIN ZYMLER 
 

 
 

A exigência, como requisito de qualificação técnica, de que equipamentos a serem
adquiridos tenham certificação EPEAT na categoria Gold, sem a aceitação de
certificações similares (ISO 14000) , restringe o caráter competitivo da licitação. Acórdão
508/2013-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 

 
 

Assim justifica a área técnica: 

 
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Em conformidade ao art. 3º, II, do
Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos
certificar a segurança elétrica dos equipamentos. 

 
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Em conformidade ao art. 3º, II, do
Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos
certificar a compatibilidade eletromagnética.  
 

 
 

 JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Em conformidade ao art. 3º, II, do
Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos
certificar a rádio perturbação e interferência eletromagnética.  
 

 
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Em conformidade ao art. 3º, II, do
Decreto nº 7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas
por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e
instalações; compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos
certificar índices aceitáveis de substâncias perigosas. Estando esta solicitação de acordo
com o previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância com os
Acórdãos 545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 
 

 
 

Ao analisar o Decreto Federal nº. 7.174/2010, verifica-se o seguinte: 
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Art. 3o  Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de
informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente: 

I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação; 

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação dos seguintes requisitos: 

a) segurança para o usuário e instalações; 

b) compatibilidade eletromagnética; e 

c) consumo de energia; 

 
 

Inicialmente, cumpre salientar que existe norma infralegal não só permitindo, como
obrigando a Administração Pública a exigir tal certificação, o que configura um requisito de segurança
jurídica para o administrador (ainda que possa ser questionado pela Corte de Contas). Analisando o voto
condutor do acórdão supratranscrito, verifica-se que a ilegalidade diz respeito ao fato de um Decreto - ato
infralegal - criar requisitos de habilitação, em contrariedade ao rol taxativo disposto na legislação.
Vejamos o seguinte excerto: 

 
 

24. [...] a exigência de certificações como requisito de habilitação não tem amparo legal e
está em desacordo com a jurisprudência desta Corte. 

 
 

De fato, embora se possa concordar com da impossibilidade de um Decreto criar
exigências de habilitação, não nos parece ser peremptoriamente vedada a exigência da referida
certificação como documento a ser analisado junto à proposta. Vejamos o que decidiu o Tribunal de
Contas da União em outro caso semelhante, conforme Acórdão nº. 165/2015-Plenário: 

 
 

Nesta representação, o Procurador-Geral do MP/TCU, ao discordar da Secex/RJ, esclarece
que: 

 
 

“Embora concorde que o Decreto 7.174/2010 não poderia ter criado novos requisitos para
habilitação em processos licitatórios, entendo que não há óbice para que a certificação
seja exigida, a critério da Administração, como requisito dos bens a serem adquiridos
– e não de habilitação –, de forma que a certificação seja utilizada para comprovação do
atendimento das características técnicas desejadas, entendimento que foi acolhido pelo
Tribunal no Acórdão 3370/2013-TCU-Plenário. Transcrevo a seguir trecho da instrução
da unidade técnica que subsidiou aquela decisão e que também foi reproduzido no voto
condutor do acórdão: 

‘78. Sendo assim, caso o gestor público conclua pela necessidade de observância a tais
requisitos técnicos pelos equipamentos de TI a serem adquiridos, a alternativa mais
razoável seria mesmo que o próprio licitante se incumbisse de providenciar esta
comprovação. Ou seja, o fabricante ou fornecedor recorreria a uma instituição, com
credibilidade acreditada, e esta procederia à verificação da adequação às normas técnicas,
por meio de um procedimento acreditado. 79. Assim, em que pese este procedimento
gerar custos para o licitante, ele prima pelo interesse público, motivo pelo qual deve ser
considerado legítimo’. (...) 

14. No caso em análise, a certificação foi exigida como requisito do produto, e não de
habilitação. 

15. A unidade técnica embasou a sua proposta de determinar a anulação do pregão sob o
argumento de que não foram apresentados elementos que indicassem tecnicamente em
que medida as exigências afetas à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia, objeto da certificação, seriam indispensáveis à
caracterização do objeto licitado. 

16. Com as devidas vênias, entendo que tal demonstração, ao menos no caso em análise, é
desnecessária. Verifico que a Portaria 170/2012 do Inmetro, em seu ‘Anexo A’, estabelece
que a certificação de fragmentadoras avaliará apenas requisitos de segurança e
compatibilidade eletromagnética, características essenciais e que, naturalmente, devem
ser exigidas em qualquer aquisição de equipamento eletroeletrônico, tal como as
fragmentadoras. 

17. Quanto à alegada restrição à competitividade, observo que a exigência de
determinada qualidade ou característica de um produto a ser adquirido sempre limitará,
de certa forma, a competitividade. Esse tipo de exigência, que está sujeita ao juízo de
oportunidade e conveniência da Administração, somente pode ser afastada quando não
razoável ou desnecessária, o que não parece ser o caso dos autos. Ademais, deve-se
observar que a certificação está aberta a qualquer interessado e pode ser concedida a
qualquer produto que atenda aos requisitos previstos nas normas técnicas.” (grifos
inseridos). 

A observação do MP/TCU de que a exigência em questão não foi estabelecida como
requisito de habilitação, mas sim como uma característica do produto que se pretende
adquirir é crucial para o deslinde do caso em apreço. A aquisição de bens que não
atendam a requisitos mínimos de qualidade e segurança é temerária. 

Sobre isso, destaco a seguinte passagem do voto condutor do Acórdão 545/2014-TCU-
Plenário: 

“As certificações estabelecidas pelo Inmetro constituem-se em verdadeiras garantias para
os consumidores, bem como para toda a cadeia produtiva, de que os produtos da indústria
nacional estão alinhados com o que há de mais moderno, seguro e eficiente num mercado
globalizado e cada vez mais exigente. Destarte, independentemente de serem as
normalizações do instituto obrigatórias ou voluntárias, as empresas deveriam sempre
procurar adequar seus produtos a tais regramentos, pois, com isso, entre outras vantagens
competitivas, elas se mostrariam aos consumidores como fidedignas”. 
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Ainda nessa linha, vejo como paradigmático o entendimento do Ministro Aroldo Cedraz,
que, por ocasião da relatoria de caso afim (Acórdão 1225/2014-TCU-Plenário), assim se
pronunciou: 

“A Administração Pública deve procurar produtos e serviços com a devida qualidade e
que atendam adequadamente às suas necessidades. É preciso mudar o paradigma, que
infelizmente ainda predomina no campo das aquisições públicas, da busca do ‘menor
preço a qualquer custo’. Esse paradigma tem levado, muitas vezes, a Administração a
contratar obras, bens e serviços de baixa qualidade, que não atendem a contento às
necessidades e que afetam o nível dos serviços públicos prestados. E, muitas vezes,
sequer a aparente economia de recursos que se vislumbrava conseguir efetivamente se
concretiza em médio e longo prazos, uma vez que esse tipo de contratação geralmente
implica substituições em prazos mais curtos, maiores custos de manutenção etc.
Evidentemente, essa busca pela qualidade não significa descuidar da economicidade ou
desconsiderar a necessidade de ampliação da competitividade das licitações. Mas a
obtenção de preços de aquisição mais baixos não pode ser atingida às custas da
contratação de produtos de baixa qualidade ou de empresas sem condições de prestar
serviços adequados. Licitar implica, necessariamente, fazer restrições, pois no momento
em que se definem as características do produto/serviço que se deseja, afasta-se a
possibilidade das empresas que não detêm produtos ou serviços com aquelas
características de fornecerem para a Administração.” (grifei) 

Dessa forma, considero não subsistirem indícios de irregularidades graves no Pregão
Eletrônico 2014/03570, não havendo, por ora, necessidade de novas ações por parte deste
Corte, devendo ser indeferida a medida cautelar requerida. Portanto, há que se conhecer
da representação para, no mérito, julgá-la improcedente. Ante o exposto, dissentindo da
unidade técnica e concordando com o MP/TCU, voto por que o Tribunal adote o acórdão
que ora submeto a este Colegiado. 

 
 

Nesse diapasão, esta Assessoria Técnico-Jurídica entende que não há irregularidade nas
exigências editalícias inseridas como requisito da proposta. 

 
 

II.IV.II Da habilitação: 
 

 
 

Releva destacar, diante da importância de se assegurar ampla competitividade ao
certame, que as condições de habilitação obedecem estritamente ao quanto previsto no art. 98 e seguintes
da Lei Estadual nº. 9.433/2005 (correspondente ao art. 27 e seguintes da Lei nº. 8.666/93).   

 
 

II.IV.III Da minuta contratual: 
 

   

A seu turno, a minuta contratual obedece ao quanto disposto no art. 126 da Lei Estadual
nº. 9.433/2005 (corresopndente ao art. 55, da Lei nº. 8.666/93), contendo, em síntese, cláusulas referentes
ao objeto, regime de execução, preço, dotação orçamentária, condições de pagamento, revisão de preços,
vigência, obrigações, fiscalização, penalidades, vinculação ao instrumento convocatório, publicidade,
rescisão, foro e disposições gerais.   

 
 

III – DA CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pela aprovação da minuta
do edital em epígrafe, conforme exigência do art. 38, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93,
resguardada a conveniência e oportunidade da Administração, recomendando, contudo, que se
verifique, em relação aos convênios que subsidiam a presente contratação: 1) qual o momento de
juntada da declaração firmada por representante legal do MPBA atestando o atendimento às
disposições legais aplicáveis para realização da licitação (art. 7º, VIII, Portaria Interministerial nº.
424/2016); 2) se é possível ou não a realização da licitação com prazo de vigência do convênio
expirado (doc. 0227493 e 0227535). 

 
 

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para
deliberação.  

 
 

Salvador, 07 de fevereiro de 2022.  

 
 

Belª. Maria Paula Simões Silva  

Assessora/SGA  

Matrícula nº. 351.869  
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Bel. Eduardo Loula Novais de Paula  

Analista Técnico-Jurídico/SGA  

Matrícula nº. 353.707 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Paula Simoes Silva em
07/02/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Loula Novais De Paula
em 07/02/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0286344 e o código CRC 4EE247C3.
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DESPACHO

                                   Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos
expostos no Parecer nº 081/2022 e decido pela aprovação da minuta do edital para aquisição
de desktops de alta performance e monitores extras visando atendimento de demandas
institucionais e emendas parlamentares federais. 

                                   Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de
Licitações  para ciência e adoção de providências  necessárias. 

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira
Soares em 08/02/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0287879 e o código CRC 940F9331.
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DESPACHO

À Superintência de Gestão Administrativa/Apoio Técnico Administrativo

 

Tendo em vista a aprovação da minuta de edital pela SGA (SEI nº 0287879), devolvemos o procedimento
para esta Superintendência a fim de que seja providenciado junto à DTI o cumprimento das
recomendações da ATJ consignadas no PARECER nº. 081/2022 (SEI nº 0286344), a saber:

 

1 ) Juntada da declaração firmada por representante legal do MPBA atestando o atendimento às
disposições legais aplicáveis para realização da licitação (art. 7º, VIII, Portaria Interministerial nº.
424/2016);

 

2 ) Juntada de aditivo atualizado do convênio, tendo em vista que a vigência expirou em dezembro de
2021 (doc. 0227493 e 0227535).

 

Christian Heberth

Assistente Técnico Adm.

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 09/02/2022, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0289224 e o código CRC 6F130609.
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DESPACHO

Considerando as informações prestadas pela DCCL/Coordenação de Licitações,
encaminhe-se o presente expediente à Diretoria de Tecnologia da Informação para providências relativas
aos itens 1 e 2, do Parecer nº 081/2022, da Assessoria Técnico-Jurídica.  

 

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira
Soares em 09/02/2022, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0289330 e o código CRC A4BC4C55.
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Ministério da Jus ça e
Segurança Pública

Secretaria Nacional de Jus ça
 

 

 

5º  TERMO ADITIVO

 QUINTO  TERMO  ADITIVO  AO  TERMO  DE  CONVÊNIO PLATAFORMA  +BRASIL n.
840955/2016, QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO
MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA  E  O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO

ESTADO DA BAHIA. 

 

A UNIÃO,  por  intermédio  do MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA,
inscrito  no  CNPJ  sob  o  n° 00.394.494/0072-20,  com  sede  na  Esplanada dos
Ministérios, Palácio da Jus ça, Bloco T, Brasília - DF, CEP 70.064-900, doravante
denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor do Departamento
de  Promoção  de  Polí cas  de  Jus ça, BRUNO  ANDRADE  COSTA,
nomeado mediante  a  Portaria  nº  1.061  da  Casa  Civil,  de  06  de  setembro  de
2021 e, subdelegada competência por meio da Portaria SENAJUS/MJSP Nº 32, de 3
de  dezembro  de  2021, CPF  nº  886.437.271-72, e  o MINISTÉRIO  PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA, denominado CONVENENTE, CNPJ n.º 04.142.491/0001-66,
representado  pela  Procuradora-Geral  de  Jus ça,  Sra. NORMA  ANGÉLICA  REIS
CARDOSO  CAVALCANTI,  inscrita  no  CPF  178.493.575-15,  domiciliada  na  5ª
Avenida, nº 750, Centro Administra vo da Bahia - Salvador - Bahia - CEP - 41745-
004; RESOLVEM celebrar  o  presente  Termo  Adi vo  referente  ao
convênio cadastrado na Plataforma + BRASIL nº 840955/2016, regendo-se pelo disposto na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que

16818165 08025.000116/2016-48
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couber, Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, Decreto nº 6.170, de 25 de julho

de 2007, Portaria Interministerial nº 507, da MP/MF/CGU, de 24 de novembro de
2011 e na Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 no que
couber, amparo  legal  aplicado  e  atualizações,  consoante  o  processo  administra vo  SEI

nº 8025.000116/2016-48, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este  Termo  Adi vo  tem  por  objeto  a  prorrogação  do  prazo  de  vigência  do
Convênio Plataforma + Brasil nº  840955/2016.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

Fica alterada o caput da Cláusula Quinta do Termo de Convênio, a qual passe a ter
a seguinte alteração:

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

Este  Termo  de  Convênio  terá vigência  de  31 de  dezembro  de  2016 a  30 de
dezembro de 2022, podendo ser alterado mediante termo adi vo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem  inalteradas  as  cláusulas  e  condições  não  modificadas  direta  ou
indiretamente por este instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo Adi vo será providenciada pelo CONCEDENTE no
Diário  Oficial  da  União,  devendo ocorrer  no  prazo de  20 dias  a  contar de  sua
assinatura. 

 

E, assim, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em
meio  eletrônico,  constante  no  Processo  Administra vo  em  epígrafe,  por
intermédio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI do concedente.
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Brasília, na data da assinatura.

Pelo concedente:

assinado eletronicamente
BRUNO ANDRADE COSTA

Diretor do Departamento de Promoção de Polí cas de Jus ça da Secretaria
Nacional de Jus ça

No uso das atribuições previstas na Portaria SENAJUS/MJSP nº 32, de 3 de
dezembro de 2021

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Jus ça

 

Documento assinado eletronicamente por NORMA ANGELICA REIS CARDOSO 
CAVALCANTI, Usuário Externo, em 28/12/2021, às 16:49, com fundamento no § 3º do art. 
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade do documento pode ser conferida no 
site h p://sei.auten ca.mj.gov.br informando o código verificador 16818165 e o código 
CRC 53F37A2F
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo 
site h p://www.jus ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de 
registro de protocolo no Ministério da Jus ça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08025.000116/2016-48 SEI nº 16818165
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Ministério da Justia     eurania Pública
  cr taria Nacional d  Justia

 

 

5º  TERMO ADITIVO

 

 QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE  CONVÊNIO PLATAFORMA +BRA IL n.
840966/2016, QUE  ENTRE   I  CELEBRAM  A  UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO
MINI TÉRIO DA JU TIÇA E  EGURANÇA PÚBLICA E O MINI TÉRIO PÚBLICO DO
E TADO DA BAHIA.

 

A UNIÃO,  por  int rmédio  do MINI TÉRIO  DA  JU TIÇA  E   EGURANÇA  PÚBLICA,
inscrito  no  CNPJ  sob  o  n° 00.394.494/0072-20,  com  s d  na  Esplanada dos
Ministérios, Palácio da Justia, Bloco T, Brasília - DF, CEP 70.064-900, doravant 
d nominado CONCEDENTE, n st  ato r pr s ntado p lo Dir tor do D partam nto
d  Promoião  d  Polítcas  d  Justia, BRUNO  ANDRADE  COSTA,
nom ado m diant  a  Portaria  nº  1.061  da  Casa  Civil,  d  06  d  s t mbro  d 
2021  , subd l eada comp tência por m io da Portaria  ENAJU /MJ P Nº 32 d  3
d  d z mbro  d  2021, CPF  nº  886.437.271-72,   o MINI TÉRIO  PÚBLICO
DO E TADO DA BAHIA, d nominado CONVENENTE, CNPJ n.º 04.142.491/0001-66,
r pr s ntado  p la  Procuradora-G ral  d  Justia,   ra. NORMA  ANGÉLICA  REI 
CARDO O  CAVALCANTI,  inscrita  no  CPF  178.493.575-15,  domiciliada  na  5ª
Av nida, nº 750, C ntro Administratvo da Bahia -  alvador - Bahia - CEP - 41745-
004; RE OLVEM c l brar  o  pr s nt  T rmo  Aditvo  r f r nt  ao
convênio cadastrado na Plataforma + BRA IL nº 840966/2016, r e ndo-s  p lo disposto na L i
Compl m ntar nº 101, d  04 d  maio d  2000, L i nº 8.666, d  21 d  junho d  1993, no qu 
coub r, L i d  Dir triz s Oriam ntárias do corr nt   x rcício, D cr to nº 6.170, d  25 d  julho

d  2007, Portaria Int rminist rial nº 507, da MP/MF/CGU, d  24 d  nov mbro d 
2011   na Portaria Int rminist rial nº 424, d  30 d  d z mbro d  2016 no qu 

16785849 08025.000103/2016-79
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coub r, amparo  l eal  aplicado    atualizaiõ s,  consoant  o  proc sso  administratvo   EI

nº 8025.000103/2016-79, m diant  as cláusulas   condiiõ s s euint s:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Est  T rmo  Aditvo  t m  por  obj to  a  prorroeaião  do  prazo  d  vieência  do
Convênio Plataforma + Brasil nº  840966/2016.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

Fica alt rada o caput da Cláusula Quinta do T rmo d  Convênio, a qual pass  a t r
a s euint  alt raião:

CLÁU ULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

Est  T rmo  d  Convênio  t rá vieência  d  31 d  d z mbro  d  2016 a  31 d 
d z mbro d  2022, pod ndo s r alt rado m diant  t rmo aditvo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

P rman c m  inalt radas  as  cláusulas    condiiõ s  não  modifcadas  dir ta  ou
indir tam nt  por  st  instrum nto.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicaião do pr s nt  T rmo Aditvo s rá provid nciada p lo CONCEDENTE no
Diário  Ofcial  da União,  d v ndo ocorr r  no prazo d  20 dias  a  contar  d  sua
assinatura. 

 

E, assim, por  star m d  acordo, as part s frmam o pr s nt  instrum nto,  m
m io   l trônico,  constant  no  Proc sso  Administratvo   m   píeraf ,  por
int rmédio do  ist ma El trônico d  Informaiõ s -  EI do conc d nt .

 

Brasília, na data da assinatura.

P lo conc d nt :
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assinado  l tronicam nt 
BRUNO ANDRADE CO TA

Dir tor do D partam nto d  Promoião d  Polítcas d  Justia da   cr taria
Nacional d  Justia

No uso das atribuiiõ s pr vistas na Portaria  ENAJU /MJ P nº 32, d  3 d 
d z mbro d  2021

NORMA ANGÉLICA REI  CARDO O CAVALCANTI
Procuradora-G ral d  Justia

 

Docum nto assinado  l tronicam nt  por Bruno Andrade Costa, Secretário(a) Nacional 
de Justia - Substtuto(a),  m 23/12/2021, às 17:15, com fundam nto no § 3º do art. 4º do
D cr to nº 10.543, d  13 d  nov mbro d  2020.

Docum nto assinado  l tronicam nt  por NORMA ANGELICA REIS CARDOSO 
CAVALCANTI, Usuário Externo,  m 23/12/2021, às 18:33, com fundam nto no § 3º do art. 
4º do D cr to nº 10.543, d  13 d  nov mbro d  2020.

A aut ntcidad  do docum nto pod  s r conf rida no 
sit  http://s i.aut ntca.mj.eov.br informando o códieo v rifcador 16785849   o códieo 
CRC 05615B0C
O trâmit  d st  docum nto pod  s r acompanhado p lo 
sit  http://wwwwww.justca.eov.br/ac sso-a-sist mas/protocolo   t m validad  d  prova d  
r eistro d  protocolo no Ministério da Justia     eurania Pública.

Referência: Proc sso nº 08025.000103/2016-79  EI nº 16785849
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DESPACHO

Prezados, ficou faltando o documento referente ao item 1 do despacho 0289224 conforme descrito
abaixo:

 

1) Juntada da declaração firmada por representante legal do MPBA atestando o atendimento às
disposições legais aplicáveis para realização da licitação (art. 7º, VIII, Portaria Interministerial nº.
424/2016);

 

Devolve-se o expediente para adoção das providências cabíveis.

 

Christian heberth

Assist. Téc. Adm.

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 11/02/2022, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0292668 e o código CRC 87DA1F4C.

19.09.00841.0011029/2021-30 0292668v2
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MANIFESTAÇÃO

À DCCL,

Conforme alinhamento e esclarecimentos com o diretor da DCCL, Sr. Carlos Bastos
Stucki, verificou-se que o o atendimento ao item abaixo:

1) Juntada da declaração firmada por representante legal do MPBA atestando o
atendimento às disposições legais aplicáveis para realização da licitação (art. 7º, VIII, Portaria
Interministerial nº. 424/2016);

será realizado após a conclusão do processo licitatório. Desta forma, devolvemos o
presente expediente à DCCL para prosseguimento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Yuri Gonzalez Araujo em
16/02/2022, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0295372 e o código CRC 2BBA936E.

19.09.00841.0011029/2021-30 0295372v2
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MANIFESTAÇÃO

Recebemos o processo SEI nº 19.09.00841.0011029/2021-30, para agendamento de nova data da sessão
de abertura, com inserção em sistema de novo Edital retificado com base nas alterações promovidas pela
DTI no Termo de Referência, bem como nas alterações promovidas pela DCCL na Minuta de Contrato.

 

Foram considerados para fins de publicação de novo edital (SEI nº 0285439) os seguintes arquivos:

 

a) Termo de Referência SEI nº 0281572 e 0281576.

 

b) Minuta de Contrato SEI nº 0284262 e 0284264. 
 

Por conseguinte foi realizada a publicação da nova data de abertura da sessão pública nos meios previstos
na legislação:

 

Aviso de abertura no DJE - SEI nº 0296898

Aviso de abertura  no DOU - SEI nº 0296900

Aplicação do evento de Reabertura no Sistema de Pregão Eletrônico - SEI nº 0296906

Site do Parquet - SEI nº 0296938

 

Salvador-Ba, 17/02/2021

Christian Heberth

Assistente Téc. Adm.

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 10/03/2022, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0296834 e o código CRC 60B32C22.

19.09.00841.0011029/2021-30 0296834v9
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREÂMBULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022  

O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
pregão eletrônico, regido pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e subsidiariamente pela Lei Estadual 9.433/2005. O Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas 
as suas fases. 

1. OBJETO 

Aquisição de mini desktops com monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on site, conforme condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL 

R$ 153.613,04 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e treze reais e quatro centavos) 

3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS 4. REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme ANEXO II – Termo de Referência NÃO 

5.  EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
6.  EXIGÊNCIA DE MODELO E/OU MARCA 
ESPECÍFICO(A)(S) 

7. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

NÃO NÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

8. REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

AMPLA CONCORRÊNCIA ITEM 01 

PARTICIPAÇÃO RESTRITA A MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

ITENS 02 e 03 

9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras/pt-br 

9.2 ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: A partir de 17/02/2022    HORA: 08:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.3 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA: 04/03/2022    HORA: 09:30 h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

9.4 MODO DE DISPUTA: ABERTO  

9.5 INTERVALOS MÍNIMOS DE VALORES OU 
PERCENTUAIS ENTRE LANCES: 

Conforme previsão detalhada no sistema eletrônico de licitação. 

10. UNIDADE SOLICITANTE 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Diretoria de Tecnologia da Informação 19.09.00841.0011029/2021-30 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UO/UG AÇÃO (P/A/OE) Região Destinação de recursos Elemento de despesa 

40.601.0003 5108 9900 100 44.90.52 

13. ANEXO(S) AO EDITAL: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA                                               ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA                                    
ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS         

14. ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 
41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0113. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) 
Oficial: Christian Heberth. 
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-
mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SEÇÃO I. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME 

(POR FASE PROCESSUAL) 

 

FASE DOCUMENTO 
REGRAS EM 

EDITAL 

CADASTRAMENTO 
INICIAL  

 
(ANTES DA 

SESSÃO PÚBLICA) 

1) Cadastramento eletrônico da proposta de preços em sistema, mediante 
preenchimento do formulário eletrônico cabível 

PARTE II, SEÇÃO I 

2) Declarações exigidas pela legislação vigente, a serem formalizadas mediante 
assinalamento em campos próprios do sistema 

PARTE I, SEÇÃO III 

3) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal cabível  PARTE III 

4) Documentação probatória de regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação. 

 
c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

PARTE III 

5) Documentação de qualificação técnica: 
 

a) Atestado(s) de capacidade técnica; 

PARTE III 

6) Documentação de qualificação econômico-financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial; 

PARTE III 

7) Comprovação acerca do direito de preferência previsto no artigo 3º c/c 16-A da Lei 
n° 8.248/1991, conforme art. 8º, §3º, do Decreto Federal nº 7.174/2020 

PARTE I  
PARTE V, SEÇÃO II 

FASE DE 
ACEITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
 

(APÓS DISPUTA 
DE LANCES) 

1) Proposta de preços ajustada aos lances finais ofertados 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III; PARTE V, 

SEÇÃO III 

2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 – CNMP 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 

3) Declaração de autenticidade 
PARTE II, SEÇÕES 

II e III 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

4) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) 
ou representante legal não indicado em contrato social: 
 
a) Procuração por instrumento público ou particular OU outro documento 

jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; 
 
b) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes, caso esta não consta 

na documentação enviada à título de habilitação jurídica 

PARTE I, SEÇÃO II 
 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

5) Documentos técnicos de produto(s), emitidos pelos fabricantes de cada bem 
ofertado, comprobatórios das respectivas especificações técnicas – ITENS 01, 02 
e 03; 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

6) Outros documentos/certificações de produto: 
 

a) Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador – ITENS 01 
e 03; 

 
b) Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante 

comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor 
do projeto básico do modelo ofertado – ITENS 01 e 03; 

 
c) Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante que 

comprove ser a licitante revendedora autorizada do fabricante – ITENS 01, 02 
e 03; 

 
d) Declaração ou página de site público do fabricante que comprove que o 

equipamento ofertado pertence à linha corporativa do fabricante – ITENS 01 
e 03; 

 
e) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 60950 – ITENS 01, 02 e 03; 
 
f) Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000 – ITENS 01, 02 e 03; 
 
g) Certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B – ITENS 01 e 03; 
 
h) Certificação ou relatório que comprove que todos os equipamentos fornecidos 
não contêm substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS) – ITENS 01, 02 e 03; 
 

PARTE II, SEÇÕES 
II e III 

FASES DE 
JULGAMENTO DE 
PROPOSTA E/OU 

HABILITAÇÃO 

Documentações complementares e respostas a diligências, caso solicitadas pelo(a) 
pregoeiro(a) 

PARTE V 
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PARTE I – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO  

 
1. Como condição específica para participação neste pregão, é necessário que as licitantes realizem, previamente, o credenciamento no 
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. 
 

1.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

1.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras/pt-br, por 
meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 
1.1.2 O credenciamento atribuirá chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no 
Portal de Compras do Governo Federal. 

 
1.2 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
1.3 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o credenciamento 
junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio da Central de Atendimento Telefônico por aquele 
disponibilizada ou através do sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção da capacidade 
técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
3. O acesso ao sistema de licitações através do perfil da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação, ação 
e/ou declaração efetuada por seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse o sistema com token, login 
e/ou senha cadastrados pela licitante; 
  

3.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros; 

 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 
4. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, que atendam a 
todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso ao sistema eletrônico provido 
pelo Governo Federal, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br, conforme orientações gerais indicadas na SEÇÃO I desta PARTE I 
do edital. 
 

4.1. Conforme discriminado no item 8 do preâmbulo deste Edital, há previsão de reserva de cota sobre o quantitativo total licitado, 
a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006. 

  
4.1.1 Cada cota será disputada em item ou lote apartado, conforme o caso, do qual participarão apenas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se credenciarem em sessão para fazerem jus ao tratamento diferenciado.  
  
4.1.2 A reserva da cota não impede a participação, e consequente contratação, das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte relativamente aos demais itens/lotes, disputados em ampla concorrência. 

 
4.2. As licitantes deverão utilizar certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.3. Como condição de participação, ademais, deverá a licitante cadastrar sua proposta de preços em sistema, além de proceder ao 
envio eletrônico de documentos, conforme SEÇÃO III desta PARTE I. 
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4.4. Todos os documentos que, no curso do certame, ensejarem assinatura por representante legal da licitante deverão 
estar lastreados em comprovação documental de que o(a) subscritor possui os devidos poderes para representá-la. 
 

4.4.1 Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a), deverá haver a apresentação, no momento 
oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo 
constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração 
particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 
4.4.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente, tal poder 
deverá constar expresso no documento de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente 
hábil a comprovar a representação legal. 
 
4.4.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos itens 4.4.1 e 4.4.2 implicam na não aceitação dos 
documentos subscritos pela correlata pessoa física. 
 

4.5. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei n° 8.248/1991, conforme procedimento estabelecido nos 
artigos 5° a 8° do Decreto n° 7.174/2010. 
 

4.5.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto 
nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação, 
respeitado o item 11.2.5 desta PARTE I do edital. 

 
5. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:  
  

a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
 
b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração; 
 
d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
f) f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme legislação aplicável; 
 
g) empresa que estiver em processo de falência; 

 
h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
 
i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e 
que tenha objeto similar ao da empresa punida; 

 
j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação; 

 
k) membros e servidores da Administração; 
 
l) demais agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal; 

 
5.1. Para fins do disposto no item 5 desta Seção, entende-se por: 
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5.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas. 
 
5.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia. 

 
5.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar, além 
de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de: 

 
5.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que 
ofenda a legislação vigente;  
 
5.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ; 
 
5.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  
 
5.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;  

 
5.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração 
direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.  
  
7. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por sua natureza, 
se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou por este Ministério Público 
do Estado da Bahia, quando for o caso. 
 
8. A licitante será responsável por/pela:  
 

a) Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
 
b) Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta e, quando 
necessário, os documentos complementares. 
 
c) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da 
consequente contratação, sob as penas da lei. 

 
d) Todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Público do Estado 
da Bahia ou ao provedor do sistema, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
e) Acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe 
de apoio.  
 
f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão da 
presente licitação. 
 
g) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:  

 
g.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br; 
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g.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes; 
 

g.3) No sistema eletrônico de licitações provido pelo Governo Federal, pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br, através dos 
avisos inseridos para este certame, vinculado à UASG 926302; 

 
g.4) No Diário Oficial da União pelo sítio www.in.gov.br/web/guest/inicio, quando se tratar de licitação com a utilização recursos 
oriundos de Convênios com o Governo Federal. 

 
8.1. A ausência de envio integral das documentações requeridas à licitante a cada fase do certame implicará na sua desclassificação 
ou inabilitação, conforme o caso, resguardadas as situações em que for cabível a aplicação do disposto na SUBSEÇÃO III da SEÇÃO 
IV da PARTE V deste edital, no que se refere às hipóteses de realização de diligência. 

 
9. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o encaminhamento de 
informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal. 
 
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos: 
 

10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
10.2 www.gov.br/compras/pt-br, mediante busca combinada entre o número desta licitação e o da UASG 926302. 

 
 

SEÇÃO III – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
(ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
11. Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa a todos os itens que pretende disputar e encaminhar os documentos de habilitação e 
de comprovação do direito de preferência previsto na Lei n° 8.248/1991 (se for o caso), todos conforme exigido em edital. 

 
11.1. O cadastramento da proposta e o envio dos documentos exigidos no edital ocorrerão digitalmente, via sistema, por meio de 
chave de acesso e senha. 
 

11.1.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, mediante solicitação expressa do(a) 
pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
11.2. Para que seja considerada apta à disputa, a licitante deverá realizar previamente as seguintes ações, através do sistema 
eletrônico: 

 
11.2.1. Realizar o cadastramento em sistema da(s) oferta(s) relativa(s) a todos os itens/lotes que irá disputar (item a item), 
mediante preenchimento de formulário eletrônico de proposta; 
 
 
11.2.2. Anexar, através de campo próprio em sistema, os documentos indicados na PARTE III deste edital, observada a 
possibilidade de substituição por registro cadastral, conforme SEÇÃO III daquela PARTE; 
 
11.2.3. Declarar, em campo(s) próprio(s) do sistema, assinalando o campo “SIM”: 

 
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital; 

 
b) a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação; 

 
c) o não emprego de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e o não emprego de 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
 

d) a elaboração independente de proposta; 
 

e) não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
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11.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar tal condição em campo próprio do sistema eletrônico, assinalando o campo 
“SIM”, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal. 
 

11.2.4.1. Nos itens/lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “NÃO” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
11.2.4.2. Nos itens/lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.2.5. As licitantes que desejarem participar do certame com o direito de preferência previsto no art. 3º da Lei Federal nº 
8.248/1991 deverão declarar o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Federal nº 7.174/2010, mediante assinalação 
do correlato campo “SIM” no sistema eletrônico, além de cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal. 
 

11.2.5.1. A assinalação do campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito à preferência, contudo não 
impedirá o prosseguimento no certame. 

 
11.3. As ações deverão ser realizadas em sistema antes da data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas/documentos. 

 
11.4. A ausência de adoção de quaisquer das ações exigidas pelo sistema implicará no não cadastramento da oferta pela licitante, de 
modo a impossibilitar sua participação na disputa de lances. 
 
11.5. A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 11.2.3 a 11.2.5 sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
edital, e demais legislações aplicáveis. 
 
11.6. O eventual envio inicial de documentação relativa à Habilitação no campo relativo à Proposta de Preços, poderá ser admitido 
pelo(a) pregoeiro(a) visando a aptidão da licitante à participação no certame, desde que toda a documentação exigida em edital 
tenha sido integralmente enviada via sistema, dentro do prazo estabelecido. 
 
11.7. A Plataforma COMPRAS GOVERNAMENTAIS disponibiliza página para esclarecimento das licitantes acerca do cadastramento e 
do uso do sistema eletrônico de licitações.    

 
12. O cadastramento inicial da proposta de preços de cada licitante, conforme item 11.2.1 desta SEÇÃO, se restringe ao preenchimento 
do formulário eletrônico em sistema. 
  

12.1. Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de lances), será considerado somente o conteúdo contido no 
formulário eletrônico de proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema (SEÇÃO I da PARTE II). Por 
conseguinte, será considerado não apresentado documento de proposta de preços inicial, eventualmente inserido em sistema sob 
a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública. 
  
12.2. Para fins de aceitação de proposta de preços da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), após a finalização da disputa de lances, 
serão considerados os documentos enviados sob a forma de anexo, após a correlata convocação pelo(a) pregoeiro(a), nos termos 
dos regramentos constantes nas SEÇÕES II e III da PARTE II deste edital. 

 
13. As licitantes poderão incluir, retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 
eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 

13.1. Após o início da sessão pública, não cabe mais a desistência da(s) proposta(s) ofertada(s) em sistema, nem a inclusão, 
substituição ou retirada de arquivos. 

 
14. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de classificação das 
propostas.  
 
15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para 
avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

 

SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. As licitantes poderão optar por disputar tantos itens quanto lhes for oportuno, mediante a realização do cadastramento da(s) 
correspondente(s) proposta(s) individualizada(s) em sistema. 
 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá preencher o formulário eletrônico apresentado na tela, mediante 
inserção dos dados pertinentes à(s) sua(s) proposta(s) de preços, vedada a identificação da proponente ou do seu(sua) representante 
legal, sob pena de desclassificação. 
 

2.1. A licitante deverá preencher todos os campos exigidos no formulário eletrônico, conforme o objeto da licitação, incluindo os 
campos de descrição detalhada do objeto, valores, marca/fabricante e modelo/versão. 
 

2.1.1. Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à correspondente 
especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
2.1.2. Não serão aceitas propostas cadastradas que: 

 
a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado; 

 
b) indiquem, na descrição dos itens, conteúdo genérico incapaz de individualizar as características gerais de cada um deles 

entre si, a exemplo de constar somente expressões como “conforme edital” e “nos termos solicitados”; 
 

c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

3. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente nacional 
(Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste Edital. 
 

3.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação. 
  
4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e anexos, 
especialmente as constantes do termo de referência, instrumento de contrato, além das informações, garantias e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento superveniente; 
 
4.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
 

SEÇÃO II – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES)  

 
5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da respectiva 
convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame: 
 

a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de acordo com as regras e condições 
deste edital; 
 

b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 
 

c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no curso do 
certame.  
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d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA, salvo se constar como 

documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 
 

e) DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) de cada item ofertado, conforme exigência constante no item 11 
da SEÇÃO III desta PARTE II do edital;  
   

f) OUTROS DOCUMENTOS E/OU CERTIFICAÇÕES, conforme exigências constantes no item 12 da SEÇÃO III desta PARTE II do 
edital: 

 
6. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, a seguir. 
 
7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a apresentação em desacordo com os 
regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as regras relativas à 
possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 

 

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
E DOCUMENTOS CORRELATOS 

(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES) 

 
8. A PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (cláusula 5, “a”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser enviada preferencialmente 
conforme modelo constante no ANEXO I e conter, minimamente, os seguintes dados:  

 
a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações descritas e/ou exigidas na tabela “PROPOSTA 

DE PREÇOS” constante no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA deste edital;  
 

b) indicação de modelo/versão e marca/fabricante ofertado para cada item; 
 

c) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada item ofertado, de valores idênticos àqueles ofertados em 
sistema ou menores (após finalização da disputa ou negociação com o pregoeiro); e  
 

d) dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura); 
 

8.1 As propostas deverão conter valores unitários e totais: 
 

a) expressos em moeda nacional (Real – R$); 
 

b) indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e  
 

c) exatos, isto é, sem dízimas.  
 

8.2 Não serão aceitas propostas: 
 

a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas; 
 

b) com indicativo de alternativa(s) de modelo/versão, marca/fabricante e/ou de preço. 
 

c) que contenham informações sobre modelo/versão e marca/fabricante divergentes daquelas inseridas em sistema 
quando do preenchimento do formulário eletrônico; 

 
d) cujos produtos divirjam das especificações e exigências técnicas mínimas previstas no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
8.3. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou 
filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação. 
 
8.4. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, nem 
qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
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8.5. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão 
pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 

8.5.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 
8.6. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, 
consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 

8.6.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de 
Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.  

 
8.7. O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne 
prazo menor ou que não o estipule. 
 

8.7.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando 
facultado às licitantes ampliá-lo.  

 
9. As DECLARAÇÕES (cláusula 5, “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital) deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme os 
seguintes modelos: 

 
DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 

 
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis,  que, em 
atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores 
ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

________________, _______de _______________ de  20____. 
 

_______________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ    

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

  
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu(sua) representante 
legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias 
digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão 
Eletrônico nº ____/_____, são autênticas e condizem com os documentos originais.   

  
Salvador, _____de __________________ de 20___.  

_____________________________________________________________  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ     

REPRESENTANTE LEGAL   

 
 

10. A PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA (cláusula 5, “d”, da Seção 
II desta Parte do Edital) deverá ser apresentada(o) na hipótese de a licitante se fazer representar na licitação por pessoa física distinta 
daquela prevista no ato constitutivo da empresa (ou alteração mais recente), apresentado à título de habilitação jurídica. 

 
10.1. A apresentação deverá ocorrer conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:  

  
a) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por mandatário, deverá haver apresentação da procuração que 

contemple expressamente este poder, conforme indicado no item 4.4.1 da SEÇÃO I da PARTE I deste edital; 
  

b) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente cuja outorga de 
poderes não conste em ato constitutivo (contrato/estatuto social ou alteração mais recente), deverá ser apresentado 
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documento jurídico hábil a comprovar a designação do(a) representante para o exercício dos poderes relativos 
à administração da empresa ou, especificadamente, de poderes que englobem a oferta de propostas e apresentação 
de documentos, tais quais aqueles exigidos para o certame;  

 
10.2. Será dispensado o envio do documento probatório de representação legal, em conjunto com a proposta de preços, na hipótese 
daquele constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
10.3. Procurações formalizadas mediante instrumento particular deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme o seguinte 
modelo: 

 

PROCURAÇÃO 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço comercial à 
___________________________________, neste ato representada por _______________________________________ 
(qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), cargo ____________________, CPF ____________________, pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) 
Sr.(a)_________________________________________, CPF _________________________, estado civil __________, 
nacionalidade ______________, profissão _______________, residente à 
___________________________________________________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de 
preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, 
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 
 

11. DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo fabricante de cada bem ofertado (Item 5.1 da Seção II desta Parte do Edital).  
 

11.1 O(s) documento(s) deverá ser capaz de comprovar o atendimento do objeto às especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência – ANEXO II e nas “Especificações Técnicas Detalhadas” – ANEXO III a este edital.   
 
11.2 Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de documento único que englobe todas as 
especificações técnicas exigidas, quanto a apresentação de múltiplos documentos. 

 
11.3 Somente serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo(s) fabricante(s), tais como catálogos técnicos, 
manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas), páginas da 
internet e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante 
possui especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias.  
 
11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em língua portuguesa. Entretanto, será admitida a apresentação de 
arquivos técnicos em idioma diverso do nacional, produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que acompanhados de 
tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 

 
11.4.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso do português e que estejam 
desacompanhados da respectiva tradução. 

 
12. OUTROS DOCUMENTOS (cláusula 5, “f”, da Seção II desta Parte do Edital). 

 
12.1. RELATÓRIO DA PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR, relativamente aos itens 01 e 03: 
 

o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que demonstre atingir índice de, no mínimo, 

10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída 
do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
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12.2. DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE 
COMPROVANDO EXCLUSIVIDADE NA PRODUÇÃO DA PLACA MÃE, BIOS E SER DETENTOR DO PROJETO BÁSICO DO MODELO 
OFERTADO, relativamente aos itens 01 e 03: 

 
o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter exclusividade na produção da placa 

mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do 
regime OEM, "de livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, impressões e etiquetas 
com o nome e/ou modelo ofertado. 

 
12.3. DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE 

COMPROVE QUE A LICITANTE É REVENDEDORA AUTORIZADA DO FABRICANTE, relativamente aos itens 01, 02 e 03: 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Comprovar ser revendedora autorizada do FABRICANTE. 

 
12.4. DECLARAÇÃO OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO 

PERTENCE À LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE, relativamente aos itens 01 e 03: 
 

o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, 

não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial; 
 
12.5. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 60950, relativamente aos itens 01, 02 e 03:  
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 60950 
comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

 
12.6. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 61000, relativamente aos itens 01, 02 e 03: 
 

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação IEC 61000 
comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

 
12.7. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO CISPR 22 CLASSE B, relativamente aos itens 01 e 03: 
 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 
Inmetro. 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve possuir certificação CISPR 22 classes 
B comprovado através de certificado ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

 
12.8. CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NÃO CONTEM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS, 

COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS) E 
ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA RESTRICTION OF 
CERTAIN HARZADOUS SUBSTANCES (ROHS), SENDO QUE, PARA EFEITOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ 
SER FORNECIDA CERTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO, SENDO ACEITA, AINDA, A 
COMPROVAÇÃO DESSE REQUISITO POR INTERMÉDIO DA CERTIFICAÇÃO EPEAT, relativamente aos itens 01, 02 e 03: 

 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo Inmetro 

ou certificação Epeat. 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve seguir as diretivas de não conter 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO, 
sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio no sistema, quando do cadastramento inicial da oferta em 
sistema (antes da abertura da sessão pública): 
 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
 
b) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
 
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta PARTE III do Edital, a seguir. 
 
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas Seções 
desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, 
conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 
 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA (cláusula 1, “a”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser apresentada conforme o enquadramento legal 
da empresa, consistindo em:  
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;  
 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
 

e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 

5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (cláusula 1, “b”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos/certidões: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
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e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado 

de Regularidade do FGTS – CRF. 
 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
5.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 5, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a apresentação de 
documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeração de tais inscrições. 
 
5.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com 
efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 
5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

 
5.3.1. Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.3.1.1. O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame. 

 
5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

5.4 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (cláusula 1, “c”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante apresentação de: 
 

6.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

 
6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:  
 

a) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da licitante; 
 

b) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da pessoa jurídica fornecedora do atestado; 
 
c) todos os demais dados mínimos exigidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
6.1.2. A aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará condicionado ao cumprimento integral dos regramentos contidos nos 
subitens deste item 6.1, e possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.7, do ANEXO II – TERMO DE 
REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e compatibilidade para com o objeto licitado; 
 

6.1.3. Será admitido o somatório de atestados, conforme estabelecido no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
6.1.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo 
grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
6.1.5. A licitante deverá disponibilizar, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a), todas as informações/documentos necessários à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, a exemplo de cópia do contrato que deu suporte à contratação e 
dados de contato atualizados da contratante (atestante). 
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7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (cláusula 1, “d”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação de: 
 

7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 
90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de 
validade. 

 
8. Para empresas estrangeiras, as exigências de habilitação deverão ser atendidas mediante documentos equivalentes aos exigidos para 
as empresas nacionais, inicialmente apresentados com tradução livre para o português atestada pela licitante, sob pena de inabilitação. 
 

8.1 Deverá ser apresentado, em conjunto com a documentação de habilitação, instrumento de mandato conferido a procurador(a) 
residente e domiciliado(a) no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus 
atos, sob pena de inabilitação da licitante. 
 
8.2 Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de habilitação em idioma 
diverso do nacional deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
Federal nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 
8.2.1 O envio da documentação deverá ocorrer dentro do prazo de convocação para assinatura do contrato, indicado na PARTE 
V deste edital, sob pena de decadência ao direito à contratação. 
 

9. Documentos habilitatórios de qualificação técnica emitidos em língua estrangeira poderão ser apresentados em idioma diverso do 
nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas 
relativas à falsidade documental. 
 
10. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
11. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras: 
 

11.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz. 
 
11.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a 
emissão apenas em nome da matriz. 
 
11.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial. 

 
 

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL 

 
12. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou integralmente, 
suprida pelo referido cadastro.  
 

12.1 Para que haja a dispensa das documentações exigidas nesta PARTE III, a respectiva informação ou cópia digitalizada, apta a 
habilitar a licitante (conforme exigências da SEÇÃO II desta PARTE III), deverá constar expressamente no registro/certificado, dentro 
do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante, no momento do cadastramento da 
habilitação em sistema (antes da abertura da sessão pública), sob pena de inabilitação.  
 

12.1.1. Incluem-se no regramento do item 12.1 as informações relativas ao quadro societário da licitante (nome completo ou 
razão social de cada sócio, CPF/CNPJ e quota-parte societária) no que se refere à documentação exigida para fins de habilitação 
jurídica. 

 
12.2 Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta 
licitação, a licitante deverá apresentar os correspondentes documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 
12.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, 
mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante. 
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PARTE IV – DA AMOSTRA 

 
1. NÃO será exigida apresentação de AMOSTRA(S) para a presente licitação, resguardada a hipótese do item 5.1.3 da PARTE II deste edital. 
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PARTE V – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO 

 

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e 
condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na forma 
eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolada na Sede do Parquet 
situada à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até às 19 
(dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA). 
 

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato editável (ex.: 
Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a(o) Pregoeiro(a) inserir os dados no 
Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
1.2. A impugnação deverá ser datada e assinada pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.2.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e domicílio; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Cópia do instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal para postular 

em nome da pessoa jurídica; 
d) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.3.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Identificação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 

2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e somente ocorrerá mediante decisão motivada pelo(a) 
pregoeiro(a) nos autos do processo de licitação. 

 
3. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 
pedido, e suas respostas vincularão os participantes e a Administração. 
 
4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal Eletrônico deste 
Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO e conforme o 
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número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926302 e conforme o número 
deste edital). 
 
5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações 
técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 

SEÇÃO II – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES 

 

SUBSEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

 
7. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), o qual analisará as 
propostas cadastradas em sistema, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de classificação/desclassificação inicial. 
 

7.1. Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as especificações 
e condições estabelecidas neste edital. 

 
7.1.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que possam identificar a proponente e/ou as que 
contrariem as disposições da SEÇÃO I da PARTE II deste edital.   
 
7.1.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, para acompanhamento por todos os 
participantes. 
 

7.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 
 
7.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.   

 
8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento definido no 
preâmbulo deste edital.  
 

8.1 Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
 
8.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento convocatório e seu 
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

 

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES 

 
9. Classificadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

9.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das eventuais 
providências administrativas e legais cabíveis. 

 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o tempo-limite 
fixados. 

  
9.2.1. Deverá ser observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
9.2.2. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, ainda 
que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes. 

 
9.2.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados 
pela mesma licitante. 
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9.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação da detentora do lance. 

 
10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 

10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
 
10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
 
10.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 
 
13. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a ordenação das propostas, conforme 
critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 
 

13.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
13.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e decorrente de fato 
superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 
13.2. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a compatibilidade entre a proposta inicial de menor preço e o valor máximo 
estimado para a licitação, de modo que não serão admitidos valores unitários e totais superiores aos limites referenciais estabelecidos 
pelo MPBA. 
 

13.2.1. Aplica-se o regramento supra informado às licitantes que tenham mantido os seus valores originalmente ofertados, 
quando do cadastramento de proposta de preços em sistema. 

 
14. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, a classificação das propostas 
ocorrerá mediante sorteio automático realizado pelo próprio sistema eletrônico, sem qualquer interferência do(a) Pregoeiro(a) ou da 
Administração. 
 

14.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o eventual sorteio 
realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 

15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 
15.2 Nos termos do art. 8º, §3º, do Decreto Federal nº 8.538/2015, caso a mesma empresa apresente o melhor preço tanto para a 
cota reservada quanto para a cota principal, a contratação do(s) correspondente(s) item(ns) da cota reservada somente poderá 
ocorrer pelo(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para a cota principal, caso este(s) tenha(m) sido menor(es) do que o(s) obtido(s) na 
cota reservada.  
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15.2.1 Na hipótese do item 15.2, deverá a licitante promover a necessária adequação do lance final ofertado para a cota 
reservada, de modo a igualar a oferta do(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) para o(s) correspondente(s) item(ns) da cota principal, 
sob pena de desclassificação relativamente à cota reservada. 

 

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO 
(EXCLUSIVO PARA OS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 
16. RELATIVAMENTE AOS ITENS OU LOTES DISPUTADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA, finalizada a disputa de lances e definida a ordem 
de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte 
(ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a comparação entre os valores por estas ofertados e aquele classificado como melhor 
lance, a fim de verificar a ocorrência da hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
   

16.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
16.2 A identificação das licitantes ME/EPP ocorrerá em coluna própria do sistema, após verificação automática do porte da entidade 
empresarial, junto à Receita Federal. 
 
16.3 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

16.3.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos seus preços 
globais ofertados. 

 
16.3.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos lances, o sistema 
fará automaticamente a classificação entre elas, a partir do que o sistema procederá na forma do item supra.  

 
16.3.1.1.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o 
eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 

 
16.3.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos, proposta 
de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão. 

  
16.3.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor, passará a ser considerada como a melhor 
classificada pata o item ou lote sob disputa. 
 
16.3.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de fazê-lo ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos dentro da faixa de empate 
ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

SUBSEÇÃO IV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA CONFORME LEI N° 8.248/1991 

 
17. Adotar-se-á o direito de preferência previsto no artigo 3º c/c 16-A da Lei n° 8.248/1991, conforme procedimento estabelecido nos 
artigos 5° a 8° do Decreto n° 7.174/2010. 
 

17.1. A comprovação de que os bens a serem alocados na prestação do serviço atendem ao PPB ou que tenham tecnologia do país é 
feita mediante apresentação das respectivas Portarias, concedidas pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (quanto 
ao PPB) ou pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (quanto à tecnologia desenvolvida no país), observadas 
as disposições do art. 7º do Decreto Federal nº 7.174/2010. 
 
17.2. A comprovação documental deverá ser apresentada pelas licitantes em sistema, conjuntamente com a documentação exigida 
para fins de habilitação, conforme item 11 da SEÇÃO III da PARTE I deste edital. 

 
 

SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 

 
18. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada em cada lote ou item para envio, 
exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a incluir a proposta de preços 
ajustada.  
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18.1. Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo 
MPBA. 

 
18.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em relação aos 
valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação. 

 
18.2. Somente haverá a convocação da licitante para envio da proposta ajustada e demais documentos exigidos na PARTE II caso o(s) 
valor(es) ofertado(s) esteja(m) dentro do limite referencial estabelecido neste edital. Caso contrário, deverá a licitante aceitar a 
negociação do valor/lance ofertado, adequando-o ao referencial, sob pena de desclassificação. 
 
18.3. A proposta de preços ajustada e os documentos correlatos deverão obedecer aos regramentos contidos na PARTE II - SEÇÃO 
III deste edital. Ademais, deverá conter preços unitários e totais de valores idênticos ao lance final, ou menores (nas hipóteses de 
ajustes necessários ou negociação). 
 

18.4. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 (duas) 
horas, contadas a partir da convocação feita via mensagem em sistema. 

 
18.4.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada para envio de outras documentações 
complementares, necessárias à análise da adequação da oferta às especificações técnicas do objeto licitado, nestas abrangidas 
as documentações referidas no item 5.1 da PARTE II deste edital. 
 
18.4.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 

 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do sistema, serão considerados como não 
apresentados.  

 

SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a etapa de aceitação de proposta de preços, 
de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 
para cada item ou lote, conforme o caso. 
 

20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, sob 
pena de desclassificação da licitante. 

 
21. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade: 
 

a) dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação; 
 

b)  do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

21.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou material sanável 
que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, definido pelo(a) pregoeiro(a), para 
a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de preços em sistema. 

 
21.1.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia referentes a: 
modalidade, número do certame ou ano de vigência; divergência de valores cujo saneamento não majore o preço global ofertado 
por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste edital). 
 
21.1.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores, deverão prevalecer, sempre, os menores valores informados. 
 
21.1.3 Será desclassificada a licitante que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou cuja proposta 
apresente erro(s) insanável(eis). 
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22. Ademais, verificará o(a) Pregoeiro(a) a regularidade das demais documentações apresentadas, em consonância com os regramentos 
correspondentes, constantes na PARTE II deste edital. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com irregularidade frente 
às exigências editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
 

a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido apresentado no bojo 
de outro arquivo, desde que presentes todos os requisitos materiais e substanciais correspondentes previstos em edital, e que 
o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para atender à finalidade do regramento editalício; 

 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da ausência parcial 
de informação em documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 

 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde que esta se 
demonstre apta a suprir a informação que deveria constar em documento obrigatório. 

 
23.1. A possibilidade de saneamento prevista na alínea “b” somente ocorrerá se não implicar em alteração substancial do documento, 
e desde que respeitados os ditames da legislação pertinente. 
 
23.2. Na hipótese da alínea “b”, será desclassificada a licitante que não atender à convocação para realização de diligência, ou cuja 
resposta não seja apta a sanear eventuais falhas/omissões apontadas pelo(a) Pregoeiro(a). De igual forma, no que se refere à alínea 
“c” haverá desclassificação caso não seja possível a realização de diligência pela Administração, ou que esta se demonstre infrutífera 
ao saneamento da pendência verificada. 

 
24. Não tendo sido verificada hipótese de desclassificação de licitante nos termos dos itens anteriores, a proposta de preços ajustada e 
os documentos técnicos (se houver) serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, a qual realizará análise do objeto 
ofertado e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de aceitação ou recusa da proposta. 
 

24.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da documentação 
apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos termos deste edital. 

 

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
25. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote (conforme o caso). 
 

25.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s) competente(s) do 
MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de habilitação/inabilitação de 
licitante. 

 
25.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará, para além da documentação apresentada pela licitante, o Certificado de Registro (CRC/SIMPAS ou 
SICAF) das licitantes.  
 

25.2.1. As informações constantes em registro serão aptas a substituir a apresentação da documentação correspondente, desde 
que respeitados os termos da SEÇÃO III da PARTE III deste edital.  
 
25.2.3. No que tange a eventuais informações de habilitação vencidas no cadastro/registro, constituirá meio legal de prova a 
verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, nos termos do § 3º 
do art. 43 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

25.2.3.1. Realizada a verificação, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental. Caso 
reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência. 

 

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

 
26. O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 
atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou confirmar situação 
fática ou jurídica pré-existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma informação na documentação exigida e 
apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
 

27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido enviado no 
prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item ofertado 
e/ou de condição habilitatória. 
 
27.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observadas as eventuais ressalvas indicadas neste edital. 
 
27.3 Solicitada a diligência à licitante, o respectivo prazo para cumprimento será determinado em sessão pelo(a) Pregoeiro(a), 
assegurado o lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação. 
 

27.3.1 Os documentos deverão ser enviados por meio do sistema, preferencialmente em arquivo compactado. 
 

27.3.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e justificada da 
licitante, formalizada mediante mensagem em chat (caso disponível) ou envio de e-mail ao endereço licitacao@mpba.mp.br, 
antes do encerramento do prazo concedido.  

 
27.4. A licitante deverá atender à solicitação no prazo estipulado, sob pena de desclassificação ou inabilitação, conforme o caso. 
 
27.5. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora da proposta.  

 
27.5.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela expressamente 
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
27.5.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) através de 
documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado ou suficientes para o 
fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
da licitação. 

 
28. Para fins de aceitação, ademais, poderá a Administração realizar quaisquer diligências julgadas necessárias à análise dos documentos 
apresentados e/ou dos itens ofertados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações, 
análise de adequação técnica de produto e exame sobre a exequibilidade de proposta. 

 
28.1. Constituem meios legais de prova as consultas, pela Administração, a sítios oficiais de órgãos, fabricantes e entidades emissores 
de certidões/documentos, bem como as verificações junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido 
atestado(s) de capacidade técnica ou outros documentos. 
 
28.2 Realizada a diligência, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental.  
 
28.3 A prerrogativa da Administração não exime o ônus da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de obrigação da 
Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias. 

 
29. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica e/ou de realização de diligências, a sessão poderá ser suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), 
mediante comunicação às licitantes via chat em sistema. 
 

29.1 Na hipótese de suspensão para a realização de diligência, o(a) Pregoeiro(a) informará a data e horário previstos para o reinício 
da sessão mediante aviso prévio no sistema. 

  
29.1.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que 
trata a Cláusula 26 desta PARTE V, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência. 
  
29.1.2. Sempre que possível, o aviso será realizado durante a sessão pública de licitação. 
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29.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será solicitada através 
de convocação via aviso em sistema e envio de e-mail para o endereço eletrônico da licitante consignado em proposta, e a resposta 
deverá ser remetida via sistema, salvo solicitação expressa do(a) pregoeiro(a) de modo diverso. 

 
30. Em eventual necessidade de prorrogação ou antecipação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será 
remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema. 

 
30.1 Em se tratando de antecipação, a sessão será marcada, em regra, para o primeiro dia útil subsequente à decisão de remarcação, 
devendo ser comunicada através de aviso a ser inserido no sistema pelo(a) pregoeiro(a).  

 
30.1.1 Na hipótese acima indicada, respeitar-se-á o prazo de antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 
inclusão da mensagem em chat. 

 

SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 
31. O(a) Pregoeiro(a) comunicará às licitantes, via mensagem em sistema, o resultado da análise da proposta de preços (e documentos 
correlatos) e da documentação de habilitação da licitante melhor classificada por lote ou item. 
 
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou quaisquer 
dos demais documentos exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE II; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas; 
 

33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório, especialmente a PARTE III; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas. 

 
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, para acompanhamento por 
todas as participantes. 
 
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda às condições estabelecidas no edital. 
 

35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, para os itens ou lotes disputados em 
ampla concorrência, conforme procedimento previsto na Seção II - Subseção III desta PARTE V do edital. 

 
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item correspondente 
será declarado fracassado. 
 

35.2.1 Na hipótese de o lote ou item reservado (disputado exclusivamente por ME/EPP) restar fracassado, este poderá 
ser ofertado ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes da cota principal, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme art. 8, §2º, do Decreto Federal nº 8.538/2015.  

 
36. Constatado o pleno atendimento às exigências do Edital das documentações relativas a proposta e habilitação, o(a) Pregoeiro(a) dará 
continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora. 

 

SEÇÃO V – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
37. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/2006, e cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame. 
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37.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   

 
38. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a convocação das licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO   

 
39. Declarada(s) a(s) vencedora(s), o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer de decisão do(a) Pregoeiro(a). 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da convocação, com o 
registro da síntese das razões, em campo próprio do sistema. 

 
39.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido serão consideradas intempestivas e não serão aceitas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação ou realizadas fora do campo próprio 
em sistema. 

 
39.2 A falta de manifestação tempestiva, motivada ou adequada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) importará 
na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
40. Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no 
primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 
 

40.1. As petições (razão e contrarrazão) deverão ser dirigidas a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, e 
encaminhadas através de campo próprio no sistema de licitação, até as 23:59h do último dia do prazo. 

 
40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento): 

 
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; endereço 

completo da sede (matriz ou filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das comunicações; 
 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
 

c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e pedido(s). 
 

40.3. Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses, ou a qualquer outra informação processual necessária à instrução do recurso. 

 
41. A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do recorrente e, 
consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 
 
42. Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá: 
  

42.1 Não conhecer do recurso, quando ausentes os pressupostos recursais. 
 
42.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
 
42.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para análise e decisão final da autoridade julgadora. 

 
43. As decisões dos recursos serão disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
44. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade julgadora, serão 
invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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44.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante vencedora, o(a) Pregoeiro(a) 
procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e examinará a melhor proposta subsequente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital. 

 

SEÇÃO VII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, ou a respectiva interposição tempestiva, o objeto do pregão será adjudicado 
pelo(a) Pregoeiro(a), que encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, com observância do disposto 
neste Edital. 
 
46. Decididos os recursos (caso apresentados) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o 
objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 
 
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação. 

 

SEÇÃO VIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 
48. Após a homologação, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro mandatário com poderes 
expressos; 
 

48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final ajustada, e o 
atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contados da convocação, sob pena de decair seu direito 
à contratação/registro; 
 

48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado da 
adjudicatária; 
 
48.1.2 A exclusivo critério da Administração, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - 
SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital). 

 
48.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador 
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-
externo/. 
 

48.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de 
preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica. 

 
48.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com 
posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a adjudicatária enviar o código de 
rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
 
48.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e autenticidade do certificado digital 
correspondente. 

 
48.1.3 Na hipótese de recusa do fornecedor registrado em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com consequente decadência 
do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) Pregoeiro(a) que retorne à fase de 
aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital; 

 
48.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação das sanções 
administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária.  

 
48.2 Como requisito para a celebração do contrato, a licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
49. As demais disposições e condições de execução contratual, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, 
gerenciamento, vigência da contratação, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, cancelamento de 
registro e rescisão contratual estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II e Anexo III – MINUTA DE CONTRATO. 
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50. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério Público do Estado da Bahia. 

 

SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES  

 
51. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 

51.1 Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a 
Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se as legislações pertinentes. 

 
52. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
53. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou receber o instrumento equivalente, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito 
a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado no SICAF  ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 
global da licitação e das demais cominações legais. 
 
54. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
55. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal 8.666/93. 
 
56. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 
 
57. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de 
Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, deixar de satisfazer as exigências 
relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para 
cadastramento. 
 
58. DA MULTA: 
 

58.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da 
pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da licitação, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
58.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta 
de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto 
na Lei Federal 8.666/1993 e demais legislações pertinentes; 

 
59. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO. 

 

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
60. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
61. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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62. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia 
- MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

62.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação das 
documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, inclusive junto ao(s) 
fabricante(s), quando for o caso. 

 
62.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na exclusão do 
licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar (aceitação da proposta, 
habilitação ou contratação). 

 
63. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em quaisquer de 
suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se dará conhecimento aos 
participantes, via sistema.  
 
64. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que conferida prévia 
comunicação às licitantes via sistema. 
 

64.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema, sendo medida 
suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 
64.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia comunicação 
via sistema. 

 
65. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
   
66. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e demais 
informações relativas à Sessão Pública. 
 

66.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o encerramento da 
sessão pública. 

  
67. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo administrativo 
respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais interessados.  
 
68. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição revogar o 
processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, publicando o resumo da decisão no Diário 
da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia,  para conhecimento amplo dos participantes da licitação. 
  
69. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público  do Estado da Bahia, e desde que verificada 
a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais. 
  
70. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, com 
base na legislação em vigor. 
 
71. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
 

ITEM 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no mínimo com 
os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 Professional 
64 bits, em português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

Unidade 14    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de 
Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, conforme Termo 
de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá enviar proposta 
única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta 
comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as 
informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 02 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

02 

Monitor LED de, no mínimo, 23 
polegadas, widescreen; Resolução mínima de 
1920 x 1080; Número de cores mínimo de 
16,7 milhões; e 60 meses de garantia on site 
de fábrica. 

Unidade 28    

 
DATA: XX/XX/XXXX  
 

__________________________ 
Representante legal 

 
 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ITEM 03 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

MARCA e 
MODELO  

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

03 

Mini-Desktop, com processador tipo x86, com no 
mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de memória DDR4 
2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no 
mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no 
mínimo com os padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em 
português e 60 meses de garantia on site de 
fábrica. 

Unidade 04    

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 

 
 

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, 
conforme Termo de Referência. 
- Caso a licitante convocada para apresentação de proposta ajustada tenha sido a melhor classificada em mais de um item, poderá 
enviar proposta única, contendo todos os dados exigidos em edital para cada um dos itens que lhe sejam aplicáveis.  
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar 
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe 
convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 

 

 

Anexo Edital versão final (revisado) Sessão 04/03/2022 (0296886)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1046

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 33 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS):  
1. Mini-Desktop com monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica;  
2. Monitor, com 60 meses de garantia on site de fábrica. 

 
Observação:  

1. Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do APENSO I deste 
TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS. 

2. Será assegurada preferência na contratação, de acordo com o disposto no Decreto n° 7.174, 
de 12 de maio de 2010, em seus artigos 5° a 8º 

1.2 FORMA DE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO IMEDIATA 

1.3 JUSTIFICATIVA: 
 

 NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 

Atender ao projeto de ampliação do Parque Computacional nas unidades do interior. Visando equipar 
seus servidores e promotores com uma solução de mini-desktops com monitor e monitores adicionais. 
As Promotorias de Justiça Regionais de Itapetinga, Euclides da Cunha, tiveram seus quadros de servidores 
ampliados nos últimos 2 anos sendo necessário o aumento do quantitativo de equipamentos. As citadas 
promotorias possuem Emendas Parlamentares - Convênios: 840966/2016, 840955/2016, disponíveis 
para patrocinar a referida modernização/aquisição.  
O Referido objeto desta licitação está em conformidade ao plano estratégico deste Ministério e atende 
ao descrito nas Emendas Parlamentares e tem a aprovação dos representantes das respectivas 
promotorias. Cada uma com suas quantidades e especificações dos seus itens.  
Este procedimento necessitará atender a legislação federal. 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
AGRUPAMENTO DOS ITENS 

EM LOTES 
NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

1.5 ENQUADRAMENTO DO 
OBJETO 

BENS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, 
com base nas especificações usuais praticadas no mercado. 

1.6 INDICAÇÃO DE MODELO 
E/OU MARCA 

OBRIGATÓRIOS 
NÃO    

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

2.1 PARÂMETRO(S) DE 
JULGAMENTO DA PROPOSTA  

MENOR PREÇO  

2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL 
UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 DTI / CAAU 

2.3 MODO DE DISPUTA DA 
LICITAÇÃO 

ABERTO  
 
➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances: 3% (três por cento), a 

incidir sobre todos os itens  

2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS PARA 

AS LICITANTES 
ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL 
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2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER 
SOLICITADA EM CONJUNTO 

COM A PROPOSTA 

A) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada bem ofertado (modelo 
e marca/fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência, constantes no tópico I do ITEM 01 e 03, e no tópico I do ITEM 02.  
 
Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como catálogos 
técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha 
as informações técnicas) e páginas da internet impressas. Também deverá ser comprovado os termos 
da garantia descritos no Anexo I. 

 
➢ Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico: TODOS OS ITENS; 

 

➢ Indicação da fase para a exigência: EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS 

 
B) OUTRO(S) DOCUMENTO(S): 
 

1) NOME DO DOCUMENTO: Relatório da pontuação do índice de desempenho do processador  
o EMISSOR(A): emitido através do site www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Deverá ser apresentado relatório que 

demonstre atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados "Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),  

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Justifica-se comprovar que o processador 
ofertado atinge os índices mínimos de desempenho, pois tal referência nos garante que o 
processador faz parte da última geração lançada pelo fabricante. Tal garantia nos assegura 
que no período estimado pelo Ministério Público para utilização dos equipamentos (5 
anos) teremos um equipamento capaz de durante esse tempo, suportar nossas aplicações 
já existentes e outras mais atualizadas eventualmente desenvolvidas.  

 
2) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (contrato ou declaração) ou página de site público 

do mesmo FABRICANTE comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser 
detentor do projeto básico do modelo ofertado. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE DO EQUIPAMENTO 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 E ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O fabricante do computador deverá ter 

exclusividade na produção da placa mãe bem como do BIOS e ser detentor do projeto 
básico do modelo ofertado. Não serão aceitas placas mãe e/ ou BIOS do regime OEM, "de 
livre de comercialização no mercado", ainda que a mesma tenha personalizações, 
impressões e etiquetas com o nome e/ou modelo ofertado. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificamos a necessidade da exigência desta 
declaração para garantir que o equipamento é produzido exclusivamente para uso 
coorporativo e não equipamentos produzidos para linha doméstica de livre 
comercialização no mercado.  

 
3) NOME DO DOCUMENTO: Documento oficial (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) ou página de site 

público do mesmo FABRICANTE que comprove que a licitante é revendedora autorizada do 
FABRICANTE.  
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: Comprovar ser revendedora autorizada do 

FABRICANTE. 
o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência da comprovação da 

relação entre a Licitante e o Fabricante do equipamento, pelo fato necessário de 
cumplicidade entre esses dois entes, de forma a cumprir, viabilizar e intermediar a todas 
a exigências neste contrato, de forma dinâmica e célere. Excluindo execução de 
procedimentos não padronizados e não atestados pelo FABRICANTE. 
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Os equipamentos que estão sendo adquiridos são destinados para utilização prioritária 
pelos Membros deste MPBA em sua atuação finalística, o que, na grande maioria das 
vezes, envolve prazos processuais que não são prorrogáveis, de modo que a perda dos 
mesmos gera prejuízos à atuação do MPBA e ao atendimento à população. Assim sendo, 
quanto menor o tempo de indisponibilidade dos equipamentos, menos prejuízos os 
Membros terão em sua atuação finalística.  
Com a existência desta cumplicidade, o fabricante do equipamento poderá deliberar sobre 
a continuidade, ou não, da produção do equipamento e dos seus componentes ao longo 
da duração do contrato, assegurando por esse a possibilidade de manutenção e pleno 
funcionamento dos bens adquiridos ou a respectiva substituição, em caso de 
descontinuidade na produção ou estoque. 
Assevere-se, ainda, que a garantia fornecida pelo fabricante resguardará a CONTRATANTE 
do fornecimento de equipamentos e componentes adquiridos fora do Brasil, de forma 
ilegal ou não homologados por aquele, e que podem comprometer o funcionamento do 
equipamento assim como sua garantia. Desta forma, pretende-se assegurar que os 
equipamentos e componentes (substitutos ou não) fornecidos sejam de qualidade e 
homologados pelo fabricante, além da certeza da procedência dos mesmos; 
A não observância da exigência acima referida ensejará sérios e irreparáveis prejuízos à 
Administração uma vez que, com a perda da vinculação com o fabricante, qualquer reparo 
ou substituição do equipamento contratado deverá ser custeado pela CONTRATANTE, 
trazendo prejuízo ao erário, além de incorrer na possibilidade de mal funcionamento ou 
inutilização do bem. Essa conduta preventiva adotada pela unidade de tecnologia da 
CONTRATANTE se coaduna com as boas práticas da Resolução CNMP nº 102, de 23 de 
setembro de 2013, que disciplina os procedimentos relativos à contratação de soluções de 
Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Dentre esses, 
determina a utilização de critérios correntes no mercado na definição das regras de 
seleção de fornecedores. 

 
4) NOME DO DOCUMENTO: Declaração ou página de site público do mesmo fabricante que 

comprove que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE. 
o EMISSOR(A): FABRICANTE.   
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O equipamento ofertado deve pertencer à 

linha corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos equipamentos destinados a público 
residencial; 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Justificasse a exigência o fato que a destinação 
da utilização do referido objeto é o uso coorporativo. O que torna a sua utilização 
diferenciada ao modo residencial. Necessitando que estes equipamentos possuam 
componentes eletrônicos qualificados, maior resistência, durabilidade, padronizados e 
que atenda a normas e exigências técnicas que este MP se submete.    

 
5) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório o de conformidade ao IEC 60950  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 

possuir certificação IEC 60950 comprovado através de certificado ou declaração emitido 
pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a 
segurança elétrica dos equipamentos. 

 
6) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000  

o EMISSOR(A): IEC ou INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03  
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o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 
possuir certificação IEC 61000 comprovado através de certificado ou declaração emitido 
pelo IEC ou INMETRO ou empresa credenciada ao IMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a 
compatibilidade eletromagnética. 

 
7) NOME DO DOCUMENTO:  certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 classe B 

o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido 
por órgão credenciado pelo Inmetro. 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01 e ITEM 03  
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 

possuir certificação CISPR 22 classes B comprovado através de certificado ou declaração 
emitido pelo INMETRO ou empresa credenciada ao INMETRO 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar a 
rádio perturbação e interferência eletromagnética. 

 
8) NOME DO DOCUMENTO: certificação ou relatório de que todos os equipamentos fornecidos não 

contem substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances 
(RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida 
certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a 
comprovação desse requisito por intermédio da certificação Epeat. 
o EMISSOR(A): INMETRO ou por meio de relatório de avaliação de conformidade emitido 

por órgão credenciado pelo Inmetro ou certificação Epeat. 
o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE:  ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03 (certificação foi 

exigida como característica do produto, e não como requisito de habilitação) 
o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: O modelo do computador ofertado deve 

seguir as diretivas de não conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), 
comprovado através de certificado RoHs ou declaração emitido pelo INMETRO ou empresa 
credenciada ao IMETRO, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 
intermédio da certificação Epeat. 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE:  Em conformidade ao art. 3º, II, do Decreto nº 
7.174/2010 Justificasse a solicitação de certificação ou declaração emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem; segurança para o usuário e instalações; 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, neste item buscamos certificar 
índices aceitáveis de substâncias perigosas. Estando esta solicitação de acordo com o 
previsto no inciso IV do art. 5º da IN – SLTI/MP 1/2010 e em concordância com os Acórdãos 
545/2014 e 165/2015, ambos do Plenário do TCU. 
 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
AMOSTRA(S)  

NÃO 
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2.7 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO -  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: 
 

• ATESTADO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DADOS MÍNIMOS:  
 

Indicação dos bens fornecidos e seus quantitativos. 
 

• CRITÉRIOS DE PERTINÊNCIA E COMPATIBILIDADE (ACEITAÇÃO):  
 

1) CARACTERÍSTICAS: 
 

A) ITEM 01: Atestados de fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

 
B) ITEM 02: Atestados de fornecimento de monitores ou computadores ou 

Notebooks. 
 
C) ITEM 03: Atestados de fornecimento de computadores (conjunto completo, 

monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 
 
2) QUANTITATIVO MÍNIMO ACEITÁVEL: 

 

ITEM  
QUANTITATIVO MÍNIMO 

(limitado a 50% do licitado) 

01 7 unidades 

02 14 unidades 

03 02 unidades 

 

• JUSTIFICATIVA DAS EXIGÊNCIAS: Justifica-se a solicitação a necessidade comprovar a 
qualificação técnica dos participantes da licitação a fim de se verificar se as empresas, 
anteriormente, já forneceram os quantitativos mínimos de cada item, visando verificar se a 
mesma possui ou não condições de cumprir/entregar o referido item, em seus quantitativos 
totais desta licitação, de forma a evitar que empresas sem capacidade, inviabilizem, por 
incapacidade, a execução da entrega do objeto licitado. 

 
Por se tratar de utilização do dinheiro público para compra de bens permanentes, através de um 
processo licitatório, visando garantir a moralidade do processo é de fundamental importância 
que os participantes envolvidos demonstrem experiência e competência suficiente para atender 
com o objeto especificado e no prazo determinado. 

 

• ADMITIDO O SOMATÓRIO DE ATESTADOS: SIM, para todos os itens. 
 

2.8 DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO  

PRAZO: 05 (cinco) dias úteis 
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3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:   
 
➢ 05 dias Úteis 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer 
por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-
mail), aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios 
(quando a entrega for via postal). 
 
3.1.1.2 A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

3.1.1.2.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 

3.1.2 PRAZO DE ENTREGA  
 

ITEM 01 E 03 
 
➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 

acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
 

➢ A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
 

Prazo para realização dos serviços de replicação: 
 
1. 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de 

uso de software/máquina virtual; 
2. 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 

de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 
 

➢ O prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 
acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 

 
ITEM 02 
 

➢ 30 dias, o prazo será contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, 
acompanhada da autorização de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual. 
 

3.1.3 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:   

• SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de 
fato superveniente, aceito pela Instituição. 

3.1.4 ENDEREÇO DE ENTREGA:  

• ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia,5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da 
Bahia – CAB CEP 41.745-004, Salvador/BA 

3.1.5 REGRAS PARA ENTREGA:  
 

➢ Entrega deve ser agendada: SIM 
➢ Unidade responsável por receber: CAAU / DTI  
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3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 
➢ Dias para realização da entrega: segunda a sexta  
➢ Horários para entrega: 09 as 14hs  
➢ Condições especiais: não se aplica 

 

3.1.6 REGRAS PARA MONTAGEM:  BENS ENTREGUES MONTADOS 

3.1.7 REGRAS PARA INSTALAÇÃO: BENS ENTREGUES SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

3.1.8 TIPO E REGRAS DE EMBALAGEM DOS BENS:  
Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos 
produtos, de modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu 
recebimento em perfeito estado de conservação e funcionamento;  
Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua 
respectiva caixa;  

 

3.1.9 DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO:  
 
SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DE IMAGEM (ITEM 01 E 03): 
 
1 - Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de 
trabalho do CONTRATANTE;  
 
2 - O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou 
pela CONTRATADA (desde que certificado e autorizado pelo fabricante do equipamento);  
 
3 - Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, 
idêntico ao que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o 
equipamento será devolvido à CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais 
equipamentos;  
 
4 - Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, ao 
quantitativo total dos equipamentos a serem entregues.  
 
Prazo para realização dos serviços de replicação: 
 

• 30 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso 
de software/máquina virtual; 

• 45 dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese de uso 
de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue;  
 

5 - Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, 
período compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a 
devolução do mesmo pelo CONTRATANTE; 
 
6 - Todas as despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do 
equipamento matriz citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
7- O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido 
de erros nas imagens será de 0 % (zero por cento); 
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3.2 PRAZO DE VALIDADE 
E/OU EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O OBJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) GARANTIA - Regras:  
 
➢ Executor da garantia: FABRICANTE  

• Justifica-se a necessidade da garantia ser executada pelo fabricante ou rede credenciada, 
pela capacidade de fornecimento de peças de reposição compatíveis com os equipamentos 
licitados, durante todo o período de 60 (sessenta) meses em razão da previsão do uso dos 
equipamentos, por se tratar do tempo de vida útil pretendido para os bens, em respeito 
planejamento estratégico do Ministério Público, que prevê substituição do parque 
computacional somente após o período de cinco anos.  

 
➢ Duração: 60 meses 

• Justifica-se a necessidade da garantia dos bens pelo período de 60 (sessenta) meses em 
razão da previsão do uso dos equipamentos por esse período, por se tratar do tempo de 
vida útil pretendido para os bens, em respeito planejamento estratégico do Ministério 
Público, que prevê substituição do parque computacional somente após o período de cinco 
anos. 

 
➢ Prazo máximo para resolução do chamado, contado a partir da abertura pelo MPBA: 02 DIAS 

ÚTEIS 
         

➢ Necessidade de assistência técnica: SIM 
 

➢ forma de execução da assistência técnica (Se resposta positiva acima): On site, isto é assistência 
prestada diretamente na sede do MPBA (exceção) 

• A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia on site para todo o 
equipamento, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou 
rede credenciada, contados a partir do recebimento definitivo do objeto; 

• O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do 
(s) equipamento(s) em seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 
(dois) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado; 

• O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou 
componentes mecânicos ou eletrônicos que se façam necessárias; 

• A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo ser informado 
o número), para suporte técnico e abertura de chamados.  

• A garantia ofertada, deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos na modalidade 8x5 
(oito horas por dia e cinco dias na semana);  

 
➢ Demais regramentos: 

 
1 - A CONTRATADA deve disponibilizar site para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware. A as atualizações devem ser facilmente 
localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta 
permanente afixada no gabinete.  
 
2 - A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, 
mão de obra de assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos 
técnicos aos locais onde se encontram os bens, observados os prazos de atendimento 
discriminados neste instrumento; 
 
3 - Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, 
imediatamente, equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao 
item avariado ou com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá 
ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura; 
 
4 - Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento 
do bem, deverá ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para 
este), com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 
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3.2 PRAZO DE VALIDADE 
E/OU EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O OBJETO 

5 - Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser 
originais do fabricante ou por este certificado, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo 
ser recondicionados; 
 
6 - A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se 
encontrar instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de 
entrega; 
 
7 - A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do 
fornecimento de substitutos durante todo o período de garantia contratado; 
 
8 - O local para atendimento dos chamados abertos para os equipamentos que necessitarem de 
reparo/manutenção ou troca de peças será: 
➢ ENDEREÇO: Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, Centro 

Administrativo da Bahia – CAB 
CEP 41.745-004, Salvador/BA 

➢ DIAS: segunda a sexta 
➢ HORÁRIOS: 08 as 17hs 
➢ SETOR RESPONSÁVEL: CAAU / DTI 
➢ TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: (71) 3103-0212 / 0623 e caau@mpba.mp.br 

 
9 - Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em 
posse do CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações, devendo 
constar em contrato de garantia a referida norma. 
 
10 - Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), 
preferencialmente  em formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados 
técnicos abertos e atendimentos realizados no período estipulado na solicitação,  contendo 
informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das ocorrências, 
incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação 
corretiva realizada e data de fechamento do chamado com equipamento prontamente 
restabelecido. 
 
11 - Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento 
(modelo e número de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO 
DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a descrição clara dos problemas identificados 
e os procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras informações que se façam 
necessárias. 
 
12 - Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, 
fonte de alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRADADA fica obrigada a 
efetuar a substituição do respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à 
contratante no prazo máximo de noventa dias, contados da data de comunicação  
 
13 - A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
14 - As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo 
fabricante dos bens; 
 

3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS PELO 

RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 05 dias corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAAU / DTI 
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3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO(S) REJEITADO(S): 15 DIAS CORRIDOS 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos bens ocorrerá mediante conferência dos produtos, confrontando com as 
especificações contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na 
proposta de preços, bem com as quantidades determinadas na Autorização de Fornecimento de 
Materiais. 
 
3.3.6 O recebimento dado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em fatura (ou documento afim) 
apresentada por transportadora a serviço do fornecedor não será considerado para fins de recebimento 
provisório/definitivo; 
 
3.3.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato só será concretizado depois de adotados, pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos internos 
relativos ao tema, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a 
responsabilidade do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas 
neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao 
Ministério Público do Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor. 
 

3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO 
DE SUBCONTRATAÇÃO 

3.4.1 ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS.  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis):  

• Serviço de garantia; 

• Replicação de Imagem; 
 

➢ Indicar regras/condições para subcontratação:  
 

Nos casos em que a licitante vencedora não seja a fabricante dos itens licitados e sim, 
representante credenciado para a revenda. Será permitida a subcontratação dos serviços de 
garantia (on site) e replicação de imagens, executados exclusivamente pelo fabricante ou rede 
credenciada por ele designada. 
Não será permitido a prestação dos referidos serviços por terceiros. 
 

3.5 CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO:  
CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGO INTEGRALMENTE, EM PARCELA ÚNICA 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: 
CONDIÇÕES ESPECIAIS:  A nota fiscal deverá abranger as seguintes informações: número do convênio, 
número/identificação da licitação resultante da aquisição e número de empenho que formaliza a 
execução da despesa. 

 

3.6 POSSIBILIDADE OU NÃO 
DE REAJUSTAMENTO, COM 

INDICAÇÃO DE ÍNDICE 
OFICIAL  

PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIAS  

 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de 
preços) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 meses, contados a partir da data da publicação 
do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA: NÃO 

Anexo Edital versão final (revisado) Sessão 04/03/2022 (0296886)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1056

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 43 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
3.8 OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 
 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
3.8.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes 
no instrumento convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente do MPBA, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação 
de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou peças;   
 
3.8.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do 
uso normal do produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
3.8.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e 
entrega do(s) bem(ns);   
 
3.8.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, 
ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que 
não impeçam os compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais 
restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 
3.8.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
  
3.8.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes 
que, porventura, sejam necessários à execução da contratação;   
 
3.8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 
específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;    
 

3.8.7.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização deste, em 
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de 
inadimplemento(s) de tributos pela empresa contratada;  

 
3.8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo 
descrição dos bens e serviços (quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor 
total;   
 
3.8.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 
independentemente da natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em 
consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem 
como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida paralisação ou interrupção dos 
serviços contratados;   
 
3.8.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto 
contratado ou das eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por 
escrito, do MPBA;    
 
3.8.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, às recusas ou 
determinações de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou serviços acessórios que não 
estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em 
conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o MPBA;    
 
3.8.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da 
contratação, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução 
contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
3.8.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da 
execução da contratação;    
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3.8.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de 
obra necessária à execução completa e eficiente da contratação;    
 
3.8.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.  
 
3.8.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 
a CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 
referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual 
seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 

3.9 OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 

OBRIGAÇÕES GERAIS   
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do início da vigência da contratação, as 
informações necessárias para que a empresa contratada possa executar plenamente o objeto 
contratado;   
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos 
neste documento;   
 
3.9.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada às instalações 
físicas do MPBA, nos locais e na forma que se façam necessários para a execução contratual;   
 
3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições da 
contratação, notificando a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;    
 
3.9.5 Fornecer à empresa contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando 
o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais 
condições previstas em edital e seus anexos. 
 

3.10 INDICAÇÃO SOBRE A 
NECESSIDADE DE GARANTIA 

CONTRATUAL, COM 
PERCENTUAL 

SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
Regras: 

 
➢ Percentual exigido: 5% (cinco por cento) 
 
➢ Prazo para apresentação: 05 dias após assinatura do contrato. 
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APENSO I – DETALHAMENTO DE ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 
AQUISIÇÃO IMEDIATA - LICITAÇÃO POR ITENS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MINIMAS SUGERIDAS) 

CÓDIGO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO 

QUANTIDADE  

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
POR ITEM 

(R$) 

REQUISITO DE 
PARTICIPAÇÃO 

1 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de 
memória DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em português 
e 60 meses de garantia on site de 
fábrica.;   

471901 Unidade 14 7.107,94 99.511,16 
Ampla 

Concorrência 

2 

Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Resolução 
mínima de 1920 x 1080; Número 
de cores mínimo de 16,7 milhões e 
60 meses de garantia on site de 
fábrica.;    

460039 
 

Unidade  
28 916,79 25.670,12 

Exclusivo 
ME/EPP 

 

3 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, com 
suporte a 32bits e 64bits; 16GB de 
memória DDR4 2666; um disco SSD 
256GB; monitor LED de no mínimo 
23 polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 
802.11ax; Windows 10 
Professional 64 bits, em português 
e 60 meses de garantia on site de 
fábrica.;    

471901 
 

Unidade  
4 7.107,94 

28.431,76 
 

Exclusivo 
ME/EPP 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens)  R$ 153.613,04 

 
PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S): 
 
Os itens 1 e 3 divergem do CATMAT no item “armazenamento HDD: 1tb”. Informamos que prevalecerá o constante em nossa 
Especificação Técnica Detalhada. 
 
O item 2 é 100% aderente ao CATMAT 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 

ITEM 01 E 03 
MINI DESKTOP COM MONITOR 

 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
 

1.PROCESSADOR  

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte 
a 32bits e 64bits;   

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados "Passmark CPU 
Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard  

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento mínimo de 2666 MhZ que permitam 
expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia dual channel; 

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou superior, e no mínimo 02 (duas) versão 
2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de inicialização (Boot) 

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e saída, não será aceito uso de 
adaptadores;  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível selecionar dispositivos de 
inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de dispositivos de rede, USB e disco interno, 
no mínimo;  

2.6  Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou solução em slot; 

2.7 FABRICANTE com exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

3.Memória Ram (Random Acess Memory)    

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb ou um único pente de 16 Gb. Em ambos os casos, não 
serão aceitas memórias soldadas à placa mãe;  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete  

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na parte traseira do monitor 
para integração do gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, totalmente compatível com o Monitor, 
de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5.Áudio   

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente desabilitado, evitando o 
indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes;  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão 
de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quais quer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.  

6. Conexões   

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e outra HDMI e/ou Display Port. Para 
atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo fabricante do equipamento ofertado;  

7.Placa de Rede   
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7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores externos por USB; 

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board   

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 pixels, deve 
permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9.Monitor   

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 milhões;  

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz;  

9.4 01 (um) conector HDMI;  

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não sendo aceitas 
adaptações ou HUBs;  

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e 
grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo 
de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V);    

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um encaixe/slot específico na parte traseira 
do monitor  

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt); 

10. Apontador (mouse)  

10.1. Com fio;  

10.2 Tecnologia ótica,  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores),  

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-pad adequado para uso de mouse 
ótico.  

11.Teclado   

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

11.2 com fio, na cor preta,  

11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto.   

12.Software Incluso   

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada no BIOS para ativação automática; 

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser fornecidos em 
CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13.Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento   

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Outras certificações  

14.1 Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva 
Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser fornecida 
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certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por intermédio da 
certificação Epeat. 

14.2 Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

14.3 Equipamento em conformidade com IEC 61000; 

14.4 Equipamento em conformidade com CISPR 22 classe B; 

14.5 o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE. 

 
II. OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS (QUANDO DA ENTREGA): 
 
1- Manual Em português, entregue com o equipamento, na forma impressa mídia (CD/DVD) ou, ainda, indicação do sítio do fabricante 
para download. 
 

 
 

ITEM 02 - MONITOR 
 
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O EQUIPAMENTO: 
  

MONITOR  

1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

5 - 01 (um) conector HDMI; 

6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não sendo aceitas 
adaptações ou HUBs; 

8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino 
e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), 
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt). 

13 - Equipamentos fornecidos não poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na 
diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS), sendo que, para efeitos de avaliação e aceitação do produto, deverá ser 
fornecida certificação emitida por instituição credenciada pelo Inmetro, sendo aceita, ainda, a comprovação desse requisito por 
intermédio da certificação Epeat. 

14 - Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

15 - Equipamento em conformidade com IEC 61000; 
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ANEXO IV – MINUTAS DE CONTRATO 
 

 

MINUTA PARA OS ITENS 01 E 03 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
CONTRATO Nº XXX/2022 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) mini desktops com monitor, com serviços de garantia e 
assistência técnica on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de 
empenho, cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de 
confirmação de recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por 
igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
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2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por 
meio dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-
feira entre as 09:00h e as 14:00h; 
 
2.2.2 A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
 

2.3 Cada equipamento deverá ser fornecido com uma imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do 
CONTRATANTE; 
 

2.3.1 O serviço de replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou pela 
CONTRATADA (desde que certificado pelo fabricante do equipamento); 
 
2.3.2 Para este serviço, a CONTRATADA deverá entregar um equipamento aos técnicos do CONTRATANTE, idêntico ao 
que será fornecido, para a criação de imagem padrão. Após a criação da imagem, o equipamento será devolvido à 
CONTRATADA para os trabalhos de replicação de imagem nos demais equipamentos; 
 
2.3.3 Essa imagem deverá ser replicada, durante o processo de fabricação dos equipamentos, conforme quantitativo 
total dos equipamentos a serem entregues.  
 
2.3.4 Os prazos para realização dos serviços de replicação deverão observar o seguinte: 
 

2.3.4.1 30 (trinta) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA na hipótese de uso de 
software/máquina virtual; 
 
2.3.4.2 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da devolução da matriz de replicação pelo MPBA, na hipótese 
de uso de amostra de mesmo modelo/configuração do equipamento a ser entregue; 

 
2.3.5 Será deduzido do prazo de entrega dos equipamentos o período de preparação da matriz, ou seja, período 
compreendido entre a entrega do equipamento matriz pela empresa CONTRATADA e a devolução do mesmo pelo 
CONTRATANTE; 
 
2.3.6 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.3.7 O lote completo deverá ser entregue com as imagens, sendo que, não serão admitidos problemas nos 
microcomputadores em razão do procedimento de replicação de imagem, ou seja, o percentual admitido de erros nas 
imagens será de 0 % (zero por cento); 

 
2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final 
originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito pela 
Instituição; 
 
2.5 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.5.1 Os bens deverão ser entregues montados, armazenados em embalagens adequadas às características dos 
produtos, de modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento; 
 

2.5.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
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2.5.1.2 Os equipamentos deverão ser entregues com manual em português, na forma impressa mídia (CD/DVD) ou, 
ainda, indicação do sítio do fabricante para download. 
 

2.6 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
 
2.7 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.7.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.7.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.8 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.8.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.11 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 

100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
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4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Mini desktop com monitor xxx xxx xxx 

 
 
4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 
(xxxxxxx) minidesktops; 
 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 
treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 
e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
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6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
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9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
 

9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
 
9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
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período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 
9.2.5.2 Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, fonte de 
alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de comunicação. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia e de replicação de imagens ao fabricante ou a 
rede credenciada pelo mesmo, exclusivamente; 

 
10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   
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10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

Anexo Edital versão final (revisado) Sessão 04/03/2022 (0296886)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1070

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 57 de 76 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  

13.2.1 advertência;  
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13.2.2 Multa;  
  
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, garantia de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 
16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
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16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
 

16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 
 

ITENS 1 e 3: MINI DESKTOP COM MONITOR 
  

1. Processador 

1.1 Processador lançado a partir 2020, com tecnologia de núcleos múltiplos, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 
threads, com suporte a 32bits e 64bits;   

1.2 Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados 
"Passmark CPU Mark", conforme lista extraída do sítio (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

2. BIOS, Chipset e Motherboard 

2.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR4 ou superior, com barramento mínimo de 2666 MhZ 
que permitam expansão para, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) Gigabytes, com suporte a tecnologia dual channel. 

2.2 possuir no mínimo de 06 (seis) portas USB externas, sendo no mínimo 04 (quatro) versão 3.1 ou superior, e no 
mínimo 02 (duas) versão 2.0 ou superior. Não serão aceitos HUBs, placas PCI ou adaptadores de qualquer tipo;   

2.3 Permitir a habilitação e desabilitação de portas USB pela BIOS, para definição da ordem d discos de inicialização 
(Boot) 

2.4 uma interface de som com conectores para entrada e saída de áudio ou interface única de entrada e saída, não será 
aceito uso de adaptadores;  

2.5. Disponibilizar menu de inicialização através de tecla de função (F12 ou semelhante), sendo possível selecionar 
dispositivos de inicialização pré-definidos na BIOS. Deverá permitir, pelo menu de inicialização, a utilização de 
dispositivos de rede, USB e disco interno, no mínimo;  

2.6 Chip de segurança TPM versão 2.0 ou superior, integrado, não sendo aceito solução via firmware ou solução em slot; 

2.7 Fabricante com exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado; 

3. Memória Ram (Random Acess Memory 

3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceita 8GB + 8GB ou um único pente de 16 GB. Em 
ambos os casos, não serão aceitas memórias soldadas à placa mãe;  

3.2 Unidade de Armazenamento SSD M.2 240 (duzentos e quarenta Gigabytes);  

4. Gabinete 

4.1Design: do tipo compacto (mini desktop), permitindo-se o uso em posição vertical ou horizontal;  

4.2 O Chassi deve possuir área cúbica de no máximo 1200 centímetros ou 1,2 Litros;  

4.3 O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software;  

4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para instalação do equipamento na parte 
traseira do monitor para integração do gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, 
totalmente compatível com o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja impedido.  

4.5 Peso máximo de 1,650 kg  

5. Áudio 

5.1 Quando da conexão de fone do ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente 
desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes;  

5.2. Este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de 
áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original 
para se atingir essa exigência.  
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6. Conexões 

6.1. Deve ser entregue com no mínimo 3 saídas de vídeo, sendo no mínimo 1 do tipo HDMI, 1 VGA e outra HDMI e/ou 
Display Port. Para atendimento deste requisito será aceito fornecimento de adaptador, desde que seja autorizado pelo 
fabricante do equipamento ofertado;  

7. Placa de rede 

7.1 Interface de rede 10/100/1000 Base-T.  

7.2 Placa de rede sem fio, compatível no mínimo com padrões 802.11ac e 802.11ax;  

7.3 A rede sem fio deverá estar integrada e embutida na unidade principal; não será aceito adaptadores externos por 
USB; 

7.4 Bluetooth 5.0 ou superior.  

8. Placa de Vídeo On Board 

8.1. Integrada ao processador, possuindo alocação dinâmica de memória, operando com suporte à resolução 1920x1080 
pixels, deve permitir o uso de até 3 (três) monitores simultaneamente;  

9. Monitor 

9.1 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen, número de cores mínimo de 16,7 milhões;  

9.2. Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado;  

9.3 Resolução mínima de 1920 x 1080 e frequência vertical de no mínimo 50 à 60 Hz, frequência Horizontal de no mínimo 
30 à 80 kHz;  

9.4 01 (um) conector HDMI;  

9.5 01 (um) conector Display port ou VGA;  

9.6. Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi do monitor, não 
sendo aceitas adaptações ou HUBs;  

9.7 Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

9.8. Deverá ser de do mesmo fabricante do mini desktop.  

9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um encaixe/slot 
específico na parte traseira do monitor. 

9.10 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt); 

10. Apontador (mouse) 

10.1. Com fio;  

10.2 Tecnologia ótica,  

10.3 Utilização ambidestra, composto de 2 botões e roda no centro para rolagem de páginas;   

10.4 interface USB (não é permitido o uso de adaptadores). 

10.5 Deve ser do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto e fornecido com mouse-pad adequado para 
uso de mouse ótico.  

11. Teclado 

11.1 Padrão brasileiro (ABNT-2),   

11.2 com fio, na cor preta,  
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11.3 possuindo bloco de teclas numéricas à direita do bloco de letras, do mesmo fabricante do conjunto do 
equipamento proposto.   

12. Software Incluso 

12.1 Sistema Operacional Windows 10 Profissional, 64 bits, em português, com licença de uso habilitada no BIOS para 
ativação automática; 

12.2 Todos os drivers dos dispositivos e periféricos dos equipamentos para o sistema operacional suportado devem ser 
fornecidos em CD/DVD ou estar disponíveis para download na internet.  

13. Cabos e fontes de alimentação inclusos por equipamento 

13.1 Fonte de alimentação externa ao gabinete, com chaveamento automático (bivolt 110v e 220v) 

13.2 01 (um) cabo de energia padrão NBR14136, em tamanho mínimo de 1,40m; 

14. Demais especificações 

14.1 Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração 
acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Harzadous Substances (RoHS). 

14.2 Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

14.3 Equipamento em conformidade com IEC 61000; 

14.4 Equipamento em conformidade com CISPR 22 classe B; 

14.5 O equipamento ofertado pertence à linha corporativa do FABRICANTE 
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MINUTA PARA O ITEM 02 

 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2022 – SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.00841.0011029/2021-30, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de xx (xxxxx) monitores, com serviços de garantia e assistência técnica 
on site de fábrica pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento e seu APENSO I; 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratual todas as despesas necessárias à plena execução do objeto e suas especificidades, a 
englobar os custos decorrentes de embalagem, transporte, entrega, replicação de imagem, assistência técnica on site e 
mão de obra especializada para a execução dos serviços correlatos; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
2.1  A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação 
do CONTRATANTE;   
   

2.1.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de empenho, 
cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de confirmação de 
recebimento de e-mail).    
   
2.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual 
período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
2.2 A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos bens na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do 
CONTRATANTE, localizada à Quinta Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-004, Salvador – BA, 
observando-se as seguintes condições: 
 

2.2.1 A entrega deverá ser agendada previamente junto à Coordenação de Atendimento ao Usuário (CAAU), por meio 
dos telefones 071-3103-0212/0623 e/ou do e-mail caau@mpba.mp.br, e deverá ocorrer de segunda a sexta-feira entre 
as 09:00h e as 14:00h; 
 
2.2.2 A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar a entrega dos bens, contados da data da entrega 
da Nota de empenho acompanhada do instrumento de contrato; 
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2.2.3 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento matriz 
citado no item correrão por conta da CONTRATADA; 
 
2.2.4 Admitir-se-á a prorrogação do prazo de entrega, mediante pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo 
final originariamente consignado, mediante justificativa – e respectiva comprovação – de fato superveniente, aceito 
pela Instituição; 
 

2.4 Todos os equipamentos e demais acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado e condições, 
entregues devidamente embalados e acompanhados de Nota Fiscal; 
 

2.4.1 Os bens deverão ser entregues montados, armazenados em embalagens adequadas às características dos 
produtos, de modo a preservar as características originais dos equipamentos e garantir o seu recebimento em perfeito 
estado de conservação e funcionamento; 
 

2.4.1.1 Todos os cabos e acessórios dos equipamentos serão entregues necessariamente dentro de sua respectiva 
caixa; 
 

2.5 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto contratual com garantia on site, nos termos da Cláusula Nona deste 
instrumento; 
 
2.6 O recebimento do objeto contratual, a englobar os serviços de replicação, ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal do 
contrato (responsável pela habilitação para pagamentos) em conjunto com um representante da Coordenação de 
Atendimento ao Usuário (CAAU) da Diretoria de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE, caso estes não sejam a 
mesma pessoa;  
  

2.6.1 Para fins de recebimento provisório/definitivo, não se reputará como válido o recebimento dado 
pelo CONTRATANTE em fatura (ou documento afim) apresentada por transportadora a serviço da CONTRATADA;  
  
2.6.2 O prazo para recebimento provisório será de 05 (cinco) dias;  

  
2.7 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas (tais 
como bens em dissonância com as especificações e exigências contratuais/editalícias, com vícios ou defeitos de fabricação, 
com prejuízo ao perfeito funcionamento ou com danos nas embalagens que possam comprometer a qualidade do 
conteúdo), podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;  
  

2.7.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir o(s) 
equipamento(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação 
expedida pelo CONTRATANTE;  

  
2.8 O recebimento definitivo do objeto deste contrato ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias e só será concretizado depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
nº 006/2012, respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

2.8.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.9 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas; 
 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, 
verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

40.601/0003 

Destinação de 
Recursos (Fonte) 

100 

Ação (P/A/OE) 
5138 

Região 
9900 

Natureza da Despesa 
44.90.52 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
4.1 O valor unitário dos bens objeto deste contrato é de: 
 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Monitor xxx xxx xxx 

 
 
4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais), equivalente à aquisição de xxxx 
(xxxxxxx) monitores; 
 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, garantia, assistência técnica, 
treinamento, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, viagens, manutenção, embalagem, ferramentas, materiais 
e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos nos Planos de Trabalho dos Convênios Plataforma + Brasil 
nºs 840966/2016 e 840955/2016. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado em parcela única, após o recebimento definitivo 
do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
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CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 

6.3.1 Deverá ser entregue, juntamente com a nota fiscal dos bens, comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;  
 

6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.1. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
7.1 Os preços definidos nos itens 4.1 e 4.2 são irreajustáveis; 
 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
 
8.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no 
Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
 
8.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes, 
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado 
o lapso temporal de vigência do instrumento contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
 
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os objetos deste contrato com garantia de fábrica on site para todo o equipamento, 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, prestada pelo fabricante ou rede credenciada, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto, conforme Cláusula Segunda deste instrumento; 
 

9.1.2 As garantias correrão sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante dos bens; 
 
9.1.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar site do fabricante para download de todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados e atualizações de firmware; 
 
9.1.2.1 As atualizações devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do 
produto conforme etiquete permanente afixada no gabinete; 
 

9.2 O atendimento contratado é do tipo “on site”, mediante manutenção corretiva em Salvador, em dias úteis (segunda-
feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h00 às 18h00) – regime 8x5, devendo ser executado exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou por empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo, obedecidas as seguintes especificidades: 

 
9.2.1 A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 (devendo informar o número) para suporte 
técnica e abertura de chamados; 
 
9.2.2 O prazo máximo para solução de problemas – a qual se dará com a efetiva recolocação do (s) equipamento(s) em 
seu pleno estado de funcionamento – deverá ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura do 
chamado; 
 
9.2.3 A garantia deverá contemplar reposição e substituição dos bens, de suas peças/componentes, mão de obra de 
assistência técnica e suporte técnico, inclusive o custo com o deslocamento dos técnicos aos locais onde se encontram 
os bens, observados os prazos de atendimento discriminados neste instrumento; 
 

9.2.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer equipamento cujo fabricante assegure a continuidade do fornecimento de 
substitutos durante todo o período de garantia contratado; 

 
9.2.4 O prazo máximo para solução de problemas inclui todas e quaisquer trocas de peças e/ou componentes mecânicos 
ou eletrônicos que se façam necessárias;  
 

9.2.4.1 Decorrido o prazo previsto sem solução do chamado, deverá ser disponibilizado, imediatamente, 
equipamento/componente com especificações técnicas iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito, sem 
prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 
abertura; 
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9.2.4.2 Na hipótese de restar constatada a impossibilidade de reestabelecer o pleno funcionamento do bem, deverá 
ser fornecido novo equipamento ao CONTRATANTE (sem custo adicional para este), com especificações técnicas 
iguais ou superiores ao item avariado ou com defeito; 

 
9.2.4.3 Todas as peças, componentes mecânicos ou eletrônicos e consumíveis substitutos deverão ser originais do 
fabricante ou por este certificados, e sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados; 
 
9.2.4.4 Em caso de necessidade de troca do disco rígido, o disco rígido com problema deverá ficar em posse do 
CONTRATANTE, por medida de segurança e confidencialidade de informações; 

 
9.2.4.4.1 A troca do disco rígido com problema deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontrar 
instalado, sendo vedado o envio do disco rígido pelos Correios ou por outros meios de entrega; 
 

9.2.5 Sempre  que solicitado pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA  deverá  emitir relatório(s), preferencialmente  em 
formato digital, com informações analíticas e sintéticas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no 
período estipulado na solicitação,  contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros 
completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: identificação do órgão, nome do 
solicitante, data, hora, modelo do equipamento,  falha relatada, problema identificado, ação corretiva realizada e data 
de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido. 
 

9.2.5.1 Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a identificação do equipamento (modelo e número 
de série/etiqueta de serviço), cabendo A CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), 
nele constando a descrição clara dos problemas identificados e os procedimentos adotados para a sua resolução, 
além de outras informações que se façam necessárias. 
 
9.2.5.2 Caso sejam identificados problemas em um mesmo dispositivo (ex. Placa mãe, placa de rede, fonte de 
alimentação e memória) em percentual superior a 20%, A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de comunicação. 
 

9.2.6 A movimentação dos equipamentos entre unidades deste MPBA NÃO exclui a garantia. 
 
9.2.7 O(s) local(is) para realização dos serviços será a sede do CONTRATANTE, situada no Centro Administrativo da 
Bahia, nº 750, 1º andar, sala 104, CEP 41.745-004, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horários de expediente do  CONTRATANTE, não 
podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais 
e/ou peças;   
 
10.2 Adotar as providências legais e/ou contratuais cabíveis, nas ocorrências de danos no decurso do uso normal do 
produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricação;   
 
10.3 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);   
 
10.4 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas 
os casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, desde que não impeçam os compromissos assumidos 
para com o CONTRATANTE, observando-se, ainda, eventuais restrições à subcontratação definidas neste instrumento;    
 

10.4.1 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços de garantia ao fabricante ou a rede credenciada pelo mesmo, 
exclusivamente; 
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10.5 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;   
 
10.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução da contratação;   
 
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação;   
 

10.7.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa 
contratada;   

 
10.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação e com este documento, contendo descrição dos bens e serviços 
(quando couber), indicação de quantidades, preços unitários e valor total;   
 
10.9 Arcar, quando da execução do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de 
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
indevida paralisação ou interrupção dos serviços contratados;   
 
10.10 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado ou das eventuais 
normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do  CONTRATANTE;   
 
10.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações de desfazimento/refazimento 
fornecimentos e/ou serviços acessórios que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições do Edital (e anexos) constante no processo licitatório que o 
originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;    
 
10.12 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência da contratação, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
10.13 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução da 
contratação;   
 
10.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da eventual mão de obra necessária à 
execução completa e eficiente da contratação;   
 
10.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 
 
10.16 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada a 
conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e externo;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 
11.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
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11.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
E SEXTA; 
 
11.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato; 
 
11.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
11.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
12.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
12.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

12.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
12.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
12.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
12.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
12.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

12.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

12.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

12.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
12.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
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12.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
12.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
13.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas 
pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:  
 

13.2.1 advertência;  
  
13.2.2 Multa;  
  
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 02 (dois) anos;   
  
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual;   
 

13.3 As multas previstas no item 13.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
13.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
13.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

13.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;  
  

13.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas serão descontadas 
da garantia contratual ou, na inviabilidade desta, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
13.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
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de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
13.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
14.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
constante no processo licitatório que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da 
CONTRATADA apresentada na referida licitação naquilo em que não divirjam deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, garantia 
de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

16.1.1 Na hipótese de exigência do instrumento contratual por instituição financeira para a emissão de apólice, quando 
for o caso, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para o cumprimento 
da exigência mencionada no item 16.1; 
 
16.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso)  pela 
CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, 
nos termos da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, 
em especial o artigo 78, incisos I da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
16.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominações legais; 
 

16.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre 
que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas; 

 
16.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
 

16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 
16.3.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
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16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
couber; 

 
16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição 
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, devendo ser renovada na eventual prorrogação 
do mesmo; 
 

16.4.1 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador; 
 
16.4.2 Será recusado o seguro-garantia ou fiança bancária que não atender às especificações solicitadas, hipótese em 
que será notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou promova a 
substituição da garantia por caução em dinheiro; 

 
16.5 Caso haja a celebração de aditivo contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica obrigada 
a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila; 
 
16.6 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta 
fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras 
impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA SEXTA; 
 

16.6.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo critérios da instituição 
bancária onde se procedeu ao depósito; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
  
19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
19.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
19.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
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19.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
19.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 

 
Salvador, _____ de ___________ de 20XX. 

 
 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 

 Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome 
Cargo 
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APENSO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 

ITEM 2: MONITOR: 
 

MONITOR  

1- 01 (um) Monitor LED de no mínimo 23 polegadas, widescreen; 

2 - Deverá possui ajuste de altura e rotação com o microcomputador fixado; 

3 - Tempo de resposta de no mínimo 14 ms; 

4 - Resolução mínima de 1920 x 1080; 

5 - 01 (um) conector HDMI; 

6 - 01 (um) conector Display port ou VGA; 

7 - Deve possuir ao menos 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo essas embutidas no chassi 
do monitor, não sendo aceitas adaptações ou HUBs; 

8 - Número de cores mínimo de 16,7 milhões; 

9 - Frequência Horizontal de no mínimo 30 à 80 kHz; 

10 - Frequência Vertical de no mínimo 50 à 60 Hz; 

11 - Ajustes de Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Autoajuste, Reset 
(Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de 
Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição 
do Menu Digital, Idioma, posição (H/V); 

12 - O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática (bivolt) 

13 - Equipamentos fornecidos NÃO poderão conter substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain 
Harzadous Substances (RoHS). 

14 - Equipamento em conformidade com IEC 60950; 

15 - Equipamento em conformidade com IEC 61000; 
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Nº 34, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

PROCESSO SEI Nº 00053-00017857/2022-11 - CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO:
Contratação de empresa para execução de serviço comum de manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças novas de produção original ou reposição original e
lubrificantes específicos para 31 (trinta e uma) viaturas tipo Auto Salvamento e Extinção
(ASE), marca ITURRI do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA
CONTRATAÇÃO: R$ 4.455.517,30; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 e 33.90.30; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF. O DICOA
informa a ABERTURA da licitação para o dia 03/03/2022, às 13:30h. LOCAL: site:
www.gov.br/compras/pt-br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3614.

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022.
HÉLIO PEREIRA LIMA - Ten-Cel. QOBM/Combatente

Diretor

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

PROCESSO SEI Nº 00053-00113160/2021-90 - CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO:
Aquisição de megafones para aplicação em diversas atividades operacionais, de
treinamento e capacitação desenvolvidas pelo CBMDF, conforme Edital e anexos.

O DICOA informa: 1) a ADJUDICAÇÃO pelo Pregoeiro do objeto do item único à
empresa GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 14.396.046/0001-
86, com o valor total de R$ 18.839,50; 2) a HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação, com
fulcro no inciso VI, art. 13, do Dec. Fed. nº 10.024/19. Inf.: (61) 3901-3614.

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022.
HÉLIO PEREIRA LIMA - Ten-Cel. QOBM/Combatente

Diretor

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS -

A M G ES P
AVISOS DE LICITAÇÃO

AMGESP Nº 44/2022 - DOE E DOU

Processo: 2000-21581/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 11.779/2021;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de televisão; Data de realização: 17 de
março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.
Processo: 4105-822/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.790/2021;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos (comprimidos, cápsulas e pó - 02) - PLS 135/2021; Data de
realização: 21 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-4694/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 11.329/2021;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de material de expediente; Data de
realização: 24 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-13188/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.795/2021;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de equipamentos gerais e de apoio;
Data de realização: 17 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-21363/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.784/2021;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares; Data de
realização: 22 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 4105-361/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 11.551/2021;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de correlatos 08 - PLS 077/2021; Data de realização: 23 de março de 2022,
às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-20996/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 11.022/2022;
Tipo: Menor preço por lote; Objeto: Prestação de serviço de gestão documental; Data
de realização: 25 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 14056-918/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.077/2022;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de computadores; Data de realização:
24 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-2123/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.078/2022;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de correlatos; Data de realização: 21 de
março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-13908/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.079/2022;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de lâmpadas; Data de realização: 21 de
março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.

Processo: 4105-493/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.080/2022;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de sondas - PLS 102/2021; Data de realização: 24 de março de 2022, às
09:00h, horário de Brasília.

Processo: 2000-16067/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 10.081/2022;
Tipo: Menor preço por item; Objeto: Aquisição de equipamentos de informática; Data
de realização: 21 de março de 2022, às 09:00h, horário de Brasília.
Disponibilidade: Endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br; UASG: 925998; Todas as
referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF Informações:
Fone: 82 3315-1876/ 3092.

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
MANUELA DE BRITTO MALTA CAVALCANTI

Assessora da Superintendência de Licitação e Controle
de Registro de Preços

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCILIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº E:34000.000004514/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico SERIS n.º 016/2021
Tipo: Menor preço por item
Objeto: Aquisição de lousa de vidro magnética apagável, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
Data de realização: 21.02.2022, às 9hs
Informações: Fone/Fax: (82) 3315-1744 ramais 2021
Disponibilidade: Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 927222 e www.seris.al.gov.br
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF

PATRICK AZEVEDO CAVALCANTE
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº E:34000.0000003231/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico SERIS n.º 003/2022
Tipo: Menor preço por item
Objeto: Aquisição de 30 (trinta) Módulos Isoladores Estabilizados, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
Data de realização: 04.03.2022, às 9hs
Informações: Fone/Fax: (82) 3315-1744 ramais 2021
Disponibilidade: Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 927222 e www.seris.al.gov.br
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF

RAQUEL REMÍGIO DOS SANTOS FARIAS
Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

(Convênio PLATAFORMA+BRASIL Nº 895336/2019)
I - INSTRUMENTO PRINCIPAL: CONTRATO Nº 004/2022-TJAP
II - PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: - CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAPÁ. - CONTRATADA: METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. III - OBJETO:
Aquisição de 100 (cem) scanners de documentos com ADF (Sheet-feed) para atender as
necessidades de recomposição e reaparelhamento do parque de TI do TJAP, conforme
quantitativo e especificações constantes no termo de referência, anexo I do edital. IV -
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados
a partir de sua assinatura, com eficácia legal após a sua publicação no Diário de Justiça
Eletrônico-DJE. V - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1. As despesas decorrentes do presente Contrato totalizam o valor de R$254.800,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) e correrão à conta do Orçamento
vigente, na seguinte proporção: 99,9% às custas dos recursos do CONCEDENTE referente
ao Convênio Federal nº 895336/2019 e 0,1% à conta dos recursos do CONVENENTE
(Tribunal de Justiça do Amapá), assim empenhadas:
a) Nota de empenho nº 153, de 10/02/2022, no valor de R$ 254,80 (duzentos e cinquenta
e quatro reais e oitenta centavos), sob o programa de trabalho 1.02.061. 0052. 2107,
elemento de despesa 449052 - Equipamentos e Material Permanente, fonte 107;
b) Nota de empenho nº 154, de 10/02/2022, no valor de R$ 254.545,20 (duzentos e
cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), sob o
programa de trabalho 1.02.061. 0052. 2107, elemento de despesa 449052 - Equipamentos
e Material Permanente, fonte 103. VI - FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal, em
especial o Artigo 37, inciso XXI, art. 7º; Lei Complementar nº 147/2014; Lei Complementar
nº 123/2016; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto nº 7.546/2011; Instrução
Normativa SGMOPG nº 03/2018; Resolução nº 1357/2020-TJAP; Lei nº 8.666, de
21.06.1993 e alterações; Lei nº 10.520/2002; Pregão Eletrônico nº 69/2021; Convênio
PLATAFORMA+BRASIL Nº 895336/2019; Processo Administrativo nº 042125/2021- TJAP.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 926302

Número do Processo SEI: 19.09.00841.0011029/2021-30.
Objeto: Aquisição de mini desktops e monitores, conforme edital e seus

anexos. AVISOS: Comunica-se a retificação e substituição do arquivo do edital em
sistema. A data da abertura da sessão pública da licitação será remarcada com
devolução de prazo. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 04/03/2022 às 9:30 horas
(Horário de Brasília - DF) no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Edital pode ser
adquirido nos sites: https://www.mpba.mp.br/licitacoes e
https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações: licitacao@mpba.mp.br. (Convênios
840955/2016 e 840966/2016).

FERNANDA VALENTIM
Pregoeira
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Aviso 17/02/2022 07:00:34

Aplicação do evento de Reabertura.

Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
Processo nº: 

19.09.00841.0011029/2021-30

Objeto: 

Aquisição de mini desktops e monitores, conforme condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Envio de Propostas: 

UASG: 926302

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .

Recebimento das propostas: De 16/12/2021 às 08:00 até
17/01/2022 às 09:30 (Horário de Brasília - DF).

NOVA DATA: Recebimento das propostas: De 17/02/2022 às
08:00 até 04/03/2022 às 09:30 (Horário de Brasília - DF).

Informações: licitacao@mpba.mp.br

Abertura: 

UASG: 926302

Endereço eletrônico:  https://www.gov.br/compras/pt-br.

Data e hora de abertura da sessão pública: Dia 17/01/2022 às
09:30 horas (Horário de Brasília - DF).

NOVA DATA E HORA de abertura da sessão pública: Dia
04/03/2022 às 09:30 horas (Horário de Brasília - DF)
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Arquivos: 

1.  Edital (foi alterado e SUBSTITUÍDO pelo próximo arquivo)

2.  Aviso de licitação (DJE)

3.  Aviso de licitação (DOU)

4.  Questionamentos - Empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE
BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40

5.  Questionamento - Empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº ° 21.997.155/0001-14

6.  Questionamentos - respostas consolidadas

7.  Aviso de suspensão sine die (Sistema)

8.  Processo 19.09.00841.0011029/2021-30

9.  NOVO Edital (revisado e remarcado para 04/03/2022)

10.  Aviso NOVA data de abertura DJE

11.  Aviso NOVA data de abertura DOU

12.  Aplicação evento reabertura em sistema

13.  Aviso NOVA data de abertura SISTEMA Compras.gov.br
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DESPACHO

Tendo em vista a ausência da servidora Fernanda da Costa Peres Valentim, matrícula nº 352.831, por
motivo de gozo de férias na data da sessão, altero para ser o pregoeiro(a) oficial responsável pela
condução do certame o servidor Christian Heberth Silva Borges, matrícula 353486.

 

Fernanda da Costa Peres Valentim

Gerente de Licitações

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em
24/02/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0301881 e o código CRC 530B3C9A.

19.09.00841.0011029/2021-30 0301881v3
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Aviso 24/02/2022 11:58:09
 
Tendo em vista o ATO Nº 020, DE 12 DE JANEIRO DE 2022 publicado no TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº
3.017 - Disponibilizado, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, Caderno 1, página 1377, no qual a PROCURADORA-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.15 da Lei Complementar nº 011,
de 18 de janeiro de 1996, e considerando o Decreto Judiciário nº 10, publicado no DJe em 11 de janeiro de 2022, RESOLVE
em seu Art. 1º que não haverá expediente nos órgãos do Ministério Público do Estado da Bahia nas datas de 28 de fevereiro
de 2022, 01 e 02 de março de 2022, INFORMAMOS QUE o prazo final para questionamento/impugnação se encerra neste
dia 24/02/2022.

 
Fechar
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MANIFESTAÇÃO

Às 09:30 horas do dia 04 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 297/2019 de 01/03/2021, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de
20 de setembro de 2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 03/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Aquisição de mini desktops com monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de
garantia de fábrica on site. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas.

 

Durante a análise das propostas que seriam levadas à fase de disputa, o Pregoeiro DESCLASSIFICOU
duas das três propostas cadastradas para o ITEM 02 (MONITOR), pois, no campo do sistema destinado à
descrição do item, essas duas licitantes descreveram MINIDEKTOP, contrariando o item 2.1.1. da Seção
I da Parte II do edital que consigna: Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item
licitado, informações relativas à correspondente especificação mínima do bem, as quais deverão ser
compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I.

 

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 

Ao final do tempo normal de disputa da fase de lances o pregoeiro procedeu o reinício desta, na tentativa
de obter um lance mais vantajoso.

 

Finalizado o reinício da disputa, obteve-se a seguinte ordem final crescente de classificação:

 

Item 01

 

CLASSIFICAÇÃO CNPJ RAZÃO SOCIAL LANCE
FINAL

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL SANTANA DA
SILVA 07474094550

73.644,20

2º 39.506.496/0001-
05

GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ
40950522520

99.495,90

3º 34.211.881/0001-
01

ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA

99.498,00

4º 30.948.812/0001-
24

R P T B DE LIMA COMERCIO E
SOLUCOES EM INFORMATICA

99.511,16

5º 18.563.457/0001-
70

TROGON COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

168.000,00

 

Item 02

 

CALSSIFICAÇÃO CNPJ RAZÃO SOCIAL LANCE
FINAL

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL SANTANA DA
SILVA 07474094550

49.941,64

 

Item 03

 

CLASSIFICAÇÃO CNPJ RAZÃO SOCIAL LANCE
FINAL

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
07474094550

21.041,20
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2º 39.506.496/0001-
05

GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ
40950522520

28.427,90

3º 34.211.881/0001-
01

ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA

28.428,00

4º 30.948.812/0001-
24

R P T B DE LIMA COMERCIO E
SOLUCOES EM INFORMATICA

28.431,76

5º 18.563.457/0001-
70

TROGON COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI

48.000,00

 

O item 02 será cancelado ao final da sessão por falta de propostas com valores aceitáveis, tendo em vista a
ausência de resposta à solicitação de negociação pelo único licitante classificado para este item, cujo valor
do lance final restou acima do máximo aceitável.

 

Os lances finais do licitante classificado em primeiro lugar para os itens 01 e 03, TIAGO EMANUEL
SANTANA DA SILVA 07474094550, foram recusados, e o licitante foi desclassificado com base no
item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital, pois, o mesmo não anexou a proposta
ajustada e os documentos exigidos no item 5 da Seção II da Parte V do Edital ao sistema, após finalizaçao
do prazo. Os documentos de habilitação anexados antes da sessão, as consultas realizadas pelo pregoeiro
e equipe de apoio, e o check list da empresa foram anexados ao SEI sob os
números: 0305601, 0305604 e 0305613.

 

Devido a suspensão do expediente no MPBA hoje às 14:00 horas para realização de evento de posse da
Procuradora Geral, a sessão foi suspensa, sendo agendada para reabrir às 09:00 horas do dia 07/03/2022,
segunda-feira.

 

Christian Heberth

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 10/03/2022, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0305598 e o código CRC CB6E45EF.

19.09.00841.0011029/2021-30 0305598v8
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550
CNPJ: 42.878.998/0001-71 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:30:50 do dia 01/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2022.
Código de controle da certidão: 7DB1.E2A3.4314.6488
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:
RUA UMBELINO SANTANA, 99 - CONJ DE ATIVIDADES MULTIPLAS SALA 7 1 ANDAR
- CENTRO - Nordestina / Bahia

Emitido em: 01/03/2022 01:11 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550
Nome do Empresário
TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
Nome Fantasia
TE IMPORTSS
Capital Social
1.000,00
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
1543922279 SSP BA 074.740.945-50

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 27/07/2021

Número de Registro

CNPJ
42.878.998/0001-71

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento

48870-000 RUA UMBELINO SANTANA 99

CONJ DE
ATIVIDADES
MULTIPLAS
SALA 7 1
ANDAR

Bairro Munícipio UF
CENTRO NORDESTINA BA

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
27/07/2021 Internet

Ocupação Principal
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de
equipamentos de telefonia e
comunicação

47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.
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Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão
ME78605941 00007474094550 01/03/2022
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550
CNPJ: 42.878.998/0001-71 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:30:50 do dia 01/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2022.
Código de controle da certidão: 7DB1.E2A3.4314.6488
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550
CNPJ: 42.878.998/0001-71 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:30:50 do dia 01/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2022.
Código de controle da certidão: 7DB1.E2A3.4314.6488
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
42.878.998/0001-71
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/07/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TE IMPORTSS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R UMBELINO SANTANA 

NÚMERO 
99 

COMPLEMENTO 
CONJ DE ATIVIDADES MULTIPLAS SALA
7 1 ANDAR 

 
CEP 
48.870-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
NORDESTINA 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TIAAGOCLASH@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(71) 9979-5359 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/07/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/03/2022 às 11:51:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

074.740.945-50

Data da consulta: 04/03/2022 10:36:14 
Data da última atualização: 03/03/2022 10:00:06

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/03/2022 10:39 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/03/2022 10:40 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 04/03/2022 10:40 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 28/08/2022
FGTS (*)
Trabalhista Validade: 28/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Sem Informação
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/08/2022
Receita Municipal Sem Informação (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 04/03/2022 10:39 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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04/03/2022 11:25 - 13.7.8

https://comprasnet3.ba.gov.br/Mensagem/Mensagem.asp?codigoMensagem=5 1/1

Atenção | Mensagem do Sistema

Dados não localizados!
Verifique se os critérios informados para a consulta estão corretos. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Sim
Capital Social: R$ 1.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/07/2021
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 48.870-000
Endereço: RUA UMBELINO SANTANA, 99 - CONJ DE ATIVIDADES MULTIPLAS
Município / UF: Nordestina / Bahia
Telefone: (71) 99795359
E-mail: TIAAGOCLASH@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
074.740.945-50CPF:

Nome: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA

Dados do Responsável pelo Cadastro
074.740.945-50CPF:

Nome: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
E-mail: tiaagoclash@gmail.com

Emitido em: 04/03/2022 10:43 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

21
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Relatório de Credenciamento

Emitido em: 04/03/2022 10:43 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN
Tipo de Comprovante: Decisão Judicial Data de Validade: 28/08/2022

Informações da Decisão Judicial:

Comprovante de Regularidade do FGTS
Sem informação

Comprovante de Regularidade do TST
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 28/08/2022
Código de Controle: 69250752022

Emitido em: 04/03/2022 10:53 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.878.998/0001-71
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA ***.740.945-**
Nome Fantasia: TE IMPORTSS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 04/03/2022 10:39 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 04/03/2022 11:01:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 
CNPJ: 42.878.998/0001-71 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 
 
CPF/CNPJ: 074.740.945-50 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:07:50 do dia 04/03/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: IT9D040322110750 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 1 de 4 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CHECK-LIST DOCUMENTAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
EMPRESA: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 
CNPJ: 42.878.998/0001-71 
RESULTADO: DESCLASSIFICADO. O lance do licitante foi recusado com base no item 32 b da Subseção IV, da Seção 

IV, da Parte V do Edital, pois o licitante não anexou a proposta e os documentos exigidos no item 5 da Seção 
II da Parte do Edital ao sistema, após decorrido o prazo improrrogável de duas horas, aparentemente 
abandonando o certame, uma vez que não respondeu o pregoeiro no chat. 

 

PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 
ATENDIDO? 

Proposta de preços inicial  
(Formulário eletrônico em sistema) 

SEÇÃO I SIM NÃO 

Proposta de preços ajustada CLÁUSULAS 5 e 8 NÃO NÃO 

Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP  
PARTE II - 

CLÁUSULA 5 e 
CLÁUSULA 9 

NÃO NÃO 

Declaração de Autenticidade 
PARTE II - 

CLÁUSULA 5 e 
CLÁUSULA 9 

NÃO NÃO 

Catálogos 
PARTE II, 

SEÇÕES II e III 
NÃO NÃO 

Procuração para empresas que se fizerem representar na 
licitação através de procurador(a) 
Observação: para procuração particular, tem que haver 
apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os 
poderes 

PARTE I - 
CLÁUSULA 4 e 

PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

NÃO NÃO 

Documento comprobatório de poderes de representação, 
para empresas que se fizerem representar na licitação 
através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente 

PARTE I - 
CLÁUSULA 4 e 

PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

NÃO NÃO 

Relatório da pontuação do índice de desempenho do 
processador – ITENS 01 e 03 

PARTE II, 
SEÇÕES II e III 

DO EDITAL 
 

E ITEM 2.5 DO TR 

NÃO NÃO 

Documento oficial ou página de site público do mesmo 
fabricante comprovando exclusividade na produção da 
placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo 
ofertado – ITENS 01 e 03 

NÃO NÃO 

Documento oficial ou página de site público do mesmo 
fabricante que comprove ser a licitante revendedora 
autorizada do fabricante – ITENS 01, 02 e 03 

NÃO NÃO 

Declaração ou página de site público do fabricante que 
comprove que o equipamento ofertado pertence à linha 
corporativa do fabricante – ITENS 01 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 60950 – 
ITENS 01, 02 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000 – 
ITENS 01, 02 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 
classe B – ITENS 01 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório que comprove que todos os 
equipamentos fornecidos não contêm substâncias 
perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

NÃO NÃO 
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(PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 
concentração acima da recomendada na diretiva Restriction 
of Certain Harzadous Substances (RoHS) – ITENS 01, 02 e 03 

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II) 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela 
licitante e o objeto licitado 

PARTE I - 
CLÁUSULA 4 

NÃO SIM SIM 

Empresa enquadrada como ME/EPP 
PARTE I - 

CLÁUSULA 4 
NÃO SIM SIM 

PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

MEI: Certificado da condição de MEI (CCMEI) CLÁUSULAS 1 E 4 NÃO SIM SIM 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO 
SIM 

(pesquisado) 
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO NÃO 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do 
domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do 
domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO NÃO 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
inclusive INSS 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM NÃO SIM 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO NÃO 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho - CNDT 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO SIM 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA CLÁUSULA 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

item 01 Qtd mínima (07 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks PARTE III 

SEÇÃO II 
CLÁUSULA 1 E 6 

 
E ITEM 2.7 DO TR 

NÃO NÃO NÃO 

item 02 Qtd mínima (14 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de monitores ou computadores ou 
Notebooks 

NÃO NÃO NÃO 

item 03 Qtd mínima (02 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

NÃO NÃO NÃO 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA 

CLÁUSULA 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

PARTE III 
SEÇÃO II 

CLÁUSULA 1 E 7 
 

E ITEM 2.8 DO TR 

NÃO NÃO NÃO 

 

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A) 

CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO? 

CNJ - empresa PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CNJ – sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 
EMPRESA 

CADASTRADA? 
EXISTE IMPEDIMENTO 

À PARTICIPAÇÃO? 

CRC  
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

NÃO - 

SICAF 
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

SIM NÃO 

 
LINKS: 
 

CONSULTA CNJ: 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 
 
CONSULTA CEIS: 
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cp
fCnpj=03156578550&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corgao%2CtipoSancao%2Cd
ataPublicacao%2Cquantidade# 
 
CONSULTA TCU: 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 
 
CONSULTA CRC: 
https://www.comprasnet.ba.gov.br/home 
 
COLSULTA SICAF: 
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf 
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04/03/2022 13:03 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/motiv_suspensao.asp?prgCod=1007270&Opc=1

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/motiv_suspensao.asp?prgCod=1007270&Opc=1 1/1

 

PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de
Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA

Data/hora da
Suspensão: 04/03/2022 12:54

Data/hora
prevista para
continuação:

07/03/2022 09:00

Justificativa:
Senhores, devido a suspensão do expediente no MPBA hoje às 14:00 horas devido a realização de
evento de posse do Procurador, a sessão será suspensa para as 09:00 horas do dia 07/03/2022,
segunda-feira.

 
Fechar
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MANIFESTAÇÃO

Os lances finais do licitante classificado em segundo lugar para os itens 01 e 03, GUSTAVO SOUZA
DE QUEIROZ 40950522520, foram recusados, e o licitante foi desclassificado com base no item 7 da
Seção II da Parte do Edital, ausência de apresentação integral da documentação indicada na cláusula 5,
alínea "f", da Seção II, da Parte do Edital, combinado com o item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da
Parte V do Edital. Os documentos de habilitação anexados antes da sessão, as consultas realizadas pelo
pregoeiro e equipe de apoio, a proposta ajustada e outros documentos anexados mediante convocação, e o
check list da empresa foram anexados ao SEI sob os números: 0306577, 0306578, 0306581 e 0306583.

 

Observação: os documentos SEI sob os números: 0306577, 0306578, 0306581 e 0306583, foram
equivocadamente nomeados, assim, onde se lê "itens 01 e 02", leia-se "itens 01 e 03".

 

A sessão foi suspensa para intervalo de almoço, sendo agendada para reabrir às 14:30 horas do dia
07/03/2022, segunda-feira.

 

Christian Heberth

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 10/03/2022, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0306563 e o código CRC 53C46AF0.

19.09.00841.0011029/2021-30 0306563v5
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AV ULYSSES GUIMARÃES 4295 SALA 310, BAIRRO SUSSUARANA, SALVADOR (BA) CEP 41213-000 TEL: 
(71)99113-7120 CNPJ:08.594.951/0001-48 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa 
HAVANNA SOLUÇÕES INTEGRADAS - MEI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 39.506.496/0001-05, estabelecida na Alameda Vila Rita, bl – 
01, sala 301, Vila 2 de Julho, forneceu satisfatoriamente à GOUVEA 

SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.594.951/0001-48, os produtos constantes da relação abaixo, dentro 
dos prazos contratados: 
 

 

Produtos Quantidade 

Abacaxi 150 

Laranja 200 

Maracujá 100 

Mamão 180 

Banana da prata 150 
 

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas 
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, 
até a presente data. 

 
 

Salvador, em 23 de dezembro de 2020. 
 
 

 
Tel: (71)3043-4388 
Cel: (71)99113-7120 
E-mail: gouveaservicos@gmail.com 
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI  
CNPJ – 08.594.951/0001-48 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520

NOME FANTASIA: HAVANNA SERVICOS

CNPJ: 39.506.496/0001-05

CGA: 766.778/001-46

Alameda Vila Rita, 22 - BLOCO 01;APT 301 - VILA 2 DE JULHOENDEREÇO:

NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - Empresário (Individual)

ATIVIDADES CNAE DATA INÍCIO

Facção de roupas profissionais 11/04/20211413-4/03

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 11/04/20214781-4/00

Comérico a verjo de peças e acessórios novos para 

motocicletas e motonetas

11/04/20214541-2/06

Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente

11/04/20214789-0/99

Comércio varejista de bebidas 11/04/20214723-7/00

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 11/04/20214763-6/04

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 

persianas

11/04/20214759-8/01

Comércio varejista de móveis 11/04/20214754-7/01

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 11/04/20214773-3/00

Comércio varejista de equipamentos para escritório 11/04/20214789-0/07

Comércio varejista de calçados 11/04/20214782-2/01

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 

alimentos para animais de estimação

11/04/20214789-0/04

Comércio varejista de produtos saneantes 

domissanitários

11/04/20214789-0/05

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Não Estabelecido

VALIDADE DO TVL:

DATA DA INSCRIÇÃO: 21/10/2020 DATA DE IMPRESSÃO: 20/04/2021

CÓDIGO DE CONTROLE: 861F6321C8FE23F0D729966CD812213E

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da  Secretaria Municipal da Fazenda 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima
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20/04/2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
39.506.496/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
21/10/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
HAVANNA SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AL VILA RITA 

NÚMERO 
22 

COMPLEMENTO 
BLOCO 01;APT 301 

 
CEP 
41.262-053 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA 2 DE JULHO 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
GUSTAVOS.RED@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(71) 3234-5035 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/10/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2021 às 11:12:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 766.778/001-46
CNPJ: 39.506.496/0001-05

Contribuinte: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520

Endereço: Alameda Vila Rita, Nº 22
BLOCO 01;APT 301
VILA 2 DE JULHO
41.262-053

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 14:43:59 horas do dia 26/11/2021.
Válida até dia 25/05/2022.

Código de controle da certidão: 4537.BBB7.1A01.0E66.B5B3.8CA2.44F2.7E34

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

Certidão Negativa de Débitos https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/se...

1 of 1 26/11/2021 14:45
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Prefeitura Municipal de Salvador

Coordenadoria de Cadastro

Secretaria Municipal da Fazenda

Pessoa Jurídica

Ficha Cadastral Resumida

20/04/2021Emissão

Page 1 of 1

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

Data Inscrição na Prefeitura: 21/10/2020

Natureza Jurídica: 213-5  -  Empresário (Individual)

Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Nº DO TVL: Validade:

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Referência: APOIS O CENTRO DE ZOONOZES

GUSTAVOS.RED@GMAIL.COMCorreio Eletrônico:

Fax:7132345035Telefone:

 41.262.053BLOCO 01;APT 301 CEP:Complemento:

VILA 2 DE JULHOBairro:Edificio:

Alameda Vila Rita Número: 22Logradouro:

ENDEREÇO  DA PESSOA JURÍDICA

39.506.496/0001-05CNPJ:

Inscrição Estadual:Nome Fantasia: HAVANNA SERVICOS

GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520Razão Social:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Não Estabelecido

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 766.778/001-46

Facção de roupas profissionais 1413-4/03 11/04/2021

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4781-4/00 11/04/2021

Comérico a verjo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4541-2/06 11/04/2021

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 4789-0/99 11/04/2021

Comércio varejista de bebidas 4723-7/00 11/04/2021

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763-6/04 11/04/2021

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/01 11/04/2021

Comércio varejista de móveis 4754-7/01 11/04/2021

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4773-3/00 11/04/2021

Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/07 11/04/2021

Comércio varejista de calçados 4782-2/01 11/04/2021

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 

estimação

4789-0/04 11/04/2021

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05 11/04/2021

OBSERVAÇÕES
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
Nome do Empresário
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ
Nome Fantasia
HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Capital Social
50.000,00
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
0416940153 SSP BA 409.505.225-20

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 21/10/2020

Número de Registro

CNPJ
39.506.496/0001-05

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento

41262-053 ALAMEDA VILA RITA 22
BLOCO 01;APT
301

Bairro Munícipio UF
VILA 2 DE JULHO SALVADOR BA

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
21/10/2020 Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Fabricante de partes de roupas profissionais - facção, independente

Atividade Principal (CNAE)
1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de
calçados

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

Comerciante independente de
artigos de caça, pesca e camping

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

Comerciante independente de
artigos médicos e ortopédicos

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de
bebidas

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

Comerciante independente de
móveis

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Comerciante de peças e acessórios
novos para motocicletas e
motonetas independente

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e
motonetas

Comerciante independente de
artigos de tapeçaria, cortinas e
persianas

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Comerciante independente de 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
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artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de
produtos de limpeza

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comerciante de artigos e alimentos
para animais de estimação (pet
shop) independente (não incui a
venda de medicamentos)

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação

Comerciante independente de
embalagens

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

Comerciante independente de
equipamentos para escritório

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão
ME73150141 39506496000105 22/04/2021
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28/02/2022 13:47 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 39.506.496/0001-05
Razão Social:GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
Endereço: AL VILA RITA 22 BLOCO 01 APT 301 / VILA 2 DE JULHO / SALVADOR / BA

/ 41262-053

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2022 a 25/03/2022 
 
Certificação Número: 2022022402033137158316

Informação obtida em 28/02/2022 13:47:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
CNPJ: 39.506.496/0001-05 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:12 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2022.
Código de controle da certidão: 325A.B1F5.1A15.32A8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Certidão nº: 56512905/2021
Expedição: 10/12/2021, às 09:10:12
Validade: 07/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.506.496/0001-05, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consumo Ativo(kWh)-TUSD                             144,0000000  0,57645500             83,00 

Consumo Ativo(kWh)-TE                               144,0000000  0,32860111             47,31 

Acréscimo Bandeira VERMELHA                              17,46 

Contrib. Ilum. Pública Municipal                          9,13 

Multa COSIP-Legislação Municipal                          0,21 

Multa por atraso-NF 532448119 - 18/06/21                  2,47 

Juros por atraso-NF 532448119 - 18/06/21                  0,27 

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESTAQUE AQUI

NOTA FISCAL  |  FATURA  |  CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA       2ª VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE

DO ESTADO DA BAHIA

AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
                                   TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116

                          (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
            Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155

                  Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
                        Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167

                          (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ

CPF: 409.505.225-20
 

DATA DE VENCIMENTO

06/08/2021

TOTAL A PAGAR (R$)

             0,00 

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

21/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

21/07/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

539271905 

CONTA CONTRATO

7036948919
Nº DO CLIENTE
1003152833

Nº DA INSTALAÇÃO
4515825

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

Conv. Monômia - Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AL VILA RITA 22  AP-301
CD RESIDENCIAL VILA RITA BL 01

VILA 2 DE JULHO/SALVADOR
41262-053 SALVADOR BA

RESERVADO AO FISCO

FE8E.B699.5A29.CF17.8649.CCCC.6A5E.8FEF

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO CONJUNTO VALOR LIMITE LIMITE LIMITE
APURADO MENSAL TRIM. ANUAL

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

ICMS PIS COFINS
BASE DE % VALOR DO BASE DE   % VALOR DO BASE DE   % VALOR DO
CALCULO IMPOSTO CALCULO IMPOSTO CALCULO IMPOSTO

DIC-Nº de horas sem Energia
 

FIC-Nº de vezes sem Energia
 

DMIC-Duração máxima de
interrupção contínua

 
DICRI-Duração de
Interrupção em dia crítico

 

PATAMARES
mai/2021
   0,0000

   0,0000

   0,0000

  4,71

  3,05

  2,60

  9,43

  6,10

  0,00

 18,86

 12,20

  0,00

EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R$ 56,81

Limite DICRI: 12,22

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO
MEDIDOR

TIPO DA
FUNÇÃO

ANTERIOR
DATA LEITURA

ATUAL
DATA LEITURA

Nº
DIAS CONSTANTE AJUSTE

CONSUMO
(kWh)

30710398 CAT 18/06/2021 25.618,00 21/07/2021 25.762,00  33   1,00000   144,00 

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000

Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

Tarifas Aplicadas

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia R$     38,32  25,93%

Transmissão R$      7,71   5,22%

Distribuição (Coelba) R$     37,96  25,69%

Perdas de Energia R$      7,51   5,08%

Encargos Setoriais R$      9,64   6,52%

Tributos R$     46,63  31,56%

Total R$    147,77 100%

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos,

serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas

unidades de atendimento e no site  www.coelba.com.br

HISTÓRICO DO CONSUMO

kWh

JUL 21         144

JUN 21         128

MAI 21         124

ABR 21         158

MAR 21         144

FEV 21         137

JAN 21         178

DEZ 20         136

NOV 20         102

OUT 20         114

SET 20          48

AGO 20          47

JUL 20         123

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL

(V)

LIMITE DE VARIAÇÃO(V)

MÍNIMO MÁXIMO

127   117   133

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

           147,77   27,00             39,90            107,87    1,11              1,19            107,87    5,14             5,54 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de voce! ag correios shopping riomar: avenida luis viana, alphaville i / dacasa
financeira sa - socieda: r estrada do coqueiro grande,2006, cajazeirasLista completa em www.coelba.com.br."
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações  em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CONTA CONTRATO

7036948919
MÊS/ANO

07/2021
TOTAL A PAGAR(R$)

             0,00 
VENCIMENTO

06/08/2021
TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA PAGA

1/1

TOTAL DA FATURA            159,85 

QUANTIDADE PREÇO(R$) VALOR(R$)
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Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Retificadora

Período abrangido pela Declaração: 01/10/2020 a 31/12/2020

.

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial CNPJ

GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 39.506.496/0001-05

Data da Abertura Data de Opção pelo SIMEI

21/10/2020 21/10/2020

2. Resumo da Declaração

PA Benefício

INSS

INSS ICMS ISS Valor

apurado

Valor Pago

10/2020 Não 52,25 - 5,00 57,25 57,25

11/2020 Não 52,25 - 5,00 57,25 57,25

12/2020 Não 52,25 - 5,00 57,25 57,25

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria,

transportes intermunicipais e interestaduais e

fornecimento de refeições

R$ 3.000,00

Valor da receita bruta total dos serviços prestados de

qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e

interestaduais

R$ 3.000,00

Receita Bruta Total  R$ 6.000,00

Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração

22/06/2021 14:31:56

Número do Recibo

02072117301515076

Autenticação

39315.50709.64213.96984
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara sob as 

penas da Lei, que tem ciência e cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico 

12/2021. 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

                                                          Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARACÃO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

Em cumprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃO A – PREÂMBULO do instrumento 

convocatório acima identificado declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 

123/06: 

 

( X   ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal. 

 

[ou] 

 

(   ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização 

procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da 

declaração do vencedor, ou do resultado do julgamento de recurso, se houver. 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, 

consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 
Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr. Gustavo Souza de Queiroz infra-assinado, portador da Carteira de 
Identidade nº 04169401-53 e do CPF/MF nº 409.505.225-20, para fins do presente processo 
licitatório e em consonância com o artigo 7º do Decreto no 7.203, de 04 de junho de 2010, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato, mão de obra de 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. 
. 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos: 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar no 

123/06, declaramos: 

 

( ) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

empresa de pequeno porte e que não estamos inclusos nas vedações a que se reporta o §4o do 

art. 3o da Lei complementar no 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:  
 
(X)O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções 
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.  
 

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 

comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-

regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente a definida no art. 

192, inc. I. 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLALARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 

 

 

 

  GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, inscrita no CNPJ nº 39.506.496/0001-05 

por intermédio de seu representante legal, a Sr. Gustavo Souza de Queiroz, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº 041694153 SSP/BA e do CPF nº. 409.505.225-20, vêm 

declarar a inexistência de fato superveniente e impeditiva de sua habilitação, em 

cumprimento ao § 2o, art. 32, da Lei no 8.666/93; 

 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
 
PROPONENTE: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 

ENDEREÇO: Alameda Vila Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho,  
Cep. 41.745-330 

CNPJ: 39.506.496/0001-05 
FONE/FAX: (71) 99150-0617 

 
 
Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 12/2021, instaurado 
pelo Processo de nº 64042.001164/2021-83, que atendemos aos critérios de 

qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de 
proteção do meio ambiente. 
 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes 
dos órgãos competentes, quando solicitadas como requisito para habilitação, e da 
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º da Instrução 
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG. 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso 
minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa 
nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

PREGÃO - 12/2021 

 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º 
da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e/ou pela Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 
Complementar.  
 
 
 
 
 
 
CNPJ: 39.506.496/0001-5 
 
 RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ - MEI 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara sob as 

penas da Lei, que tem ciência e cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico 

02/2022. 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

                                                          Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARACÃO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

Em cumprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃO A – PREÂMBULO do instrumento 

convocatório acima identificado declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 

123/06: 

 

 

( X   ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal. 

 

[ou] 

 

(   ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização 

procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da 

declaração do vencedor, ou do resultado do julgamento de recurso, se houver. 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, 

consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr. Gustavo Souza de Queiroz infra-assinado, portador da Carteira de 

Identidade nº 04169401-53 e do CPF/MF nº 409.505.225-20, para fins do presente processo 

licitatório e em consonância com o artigo 7º do Decreto no 7.203, de 04 de junho de 2010, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato, mão de obra de 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 

até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos: 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar no 

123/06, declaramos: 

 

( ) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

empresa de pequeno porte e que não estamos inclusos nas vedações a que se reporta o §4o do 

art. 3o da Lei complementar no 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:  
 
(X)O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções 
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.  
 

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 

comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-

regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente a definida no art. 

192, inc. I. 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLALARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 

 

 

 

  GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, inscrita no CNPJ nº 39.506.496/0001-05 

por intermédio de seu representante legal, a Sr. Gustavo Souza de Queiroz, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº 041694153 SSP/BA e do CPF nº. 409.505.225-20, vêm 

declarar a inexistência de fato superveniente e impeditiva de sua habilitação, em 

cumprimento ao § 2o, art. 32, da Lei no 8.666/93; 

 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
 
PROPONENTE: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 

ENDEREÇO: Alameda Vila Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho,  
Cep. 41.745-330 

CNPJ: 39.506.496/0001-05 
FONE/FAX: (71) 99150-0617 

 
 
Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2022, instaurado 
pelo Processo de nº 169795/2021, que atendemos aos critérios de qualidade 

ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção 
do meio ambiente. 
 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes 
dos órgãos competentes, quando solicitadas como requisito para habilitação, e da 
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º da Instrução 
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG. 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso 
minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa 
nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA 

PREGÃO - 02/2022 

 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º 
da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e/ou pela Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 
Complementar.  
 
 
 
 
 
 
CNPJ: 39.506.496/0001-5 
 
 RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ - MEI 

 

 

 

 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara sob as 

penas da Lei, que tem ciência e cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico 

03/2022. 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 

 

 

Anexo 2º Class Item 01 e 02 Hablitação (0306577)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1160



 

 

Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

                                                          Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARACÃO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

Em cumprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃO A – PREÂMBULO do instrumento 

convocatório acima identificado declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 

123/06: 

 

 

( X   ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal. 

 

[ou] 

 

(   ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização 

procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da 

declaração do vencedor, ou do resultado do julgamento de recurso, se houver. 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2021. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, 

consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 

 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na 
Alameda Vila Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-
330, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Gustavo Souza de 
Queiroz infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 04169401-53 e do 
CPF/MF nº 409.505.225-20, para fins do presente processo licitatório e em 
consonância com o artigo 7º do Decreto no 7.203, de 04 de junho de 2010, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato, mão 
de obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce 
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da  MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos: 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar no 

123/06, declaramos: 

 

( ) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

empresa de pequeno porte e que não estamos inclusos nas vedações a que se reporta o §4o do 

art. 3o da Lei complementar no 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:  
 
(X)O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções 
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.  
 

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 

comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-

regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente a definida no art. 

192, inc. I. 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLALARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 

 

 

 

  GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, inscrita no CNPJ nº 39.506.496/0001-05 

por intermédio de seu representante legal, a Sr. Gustavo Souza de Queiroz, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº 041694153 SSP/BA e do CPF nº. 409.505.225-20, vêm 

declarar a inexistência de fato superveniente e impeditiva de sua habilitação, em 

cumprimento ao § 2o, art. 32, da Lei no 8.666/93; 

 

 

 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
 
PROPONENTE: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 

ENDEREÇO: Alameda Vila Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 
41.745-330 

CNPJ: 39.506.496/0001-05 
FONE/FAX: (71) 99150-0617 

 
 
Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2022, instaurado pelo 
Processo de nº 19.09.00841.0011029/2021-30, que atendemos aos critérios de 
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de 
proteção do meio 
ambiente. 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes 
dos órgãos competentes, quando solicitadas como requisito para habilitação, e da 
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º da Instrução 
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG. 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso 
minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa 
nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO - 03/2022 

 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º 
da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e/ou pela Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 
Complementar.  
 
 
 
 
 
 
CNPJ: 39.506.496/0001-5 
 
 RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ - MEI 

 

 

 

Salvador, 01 de Março de 2022. 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 03/2022  

 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

 

 

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) 
do COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 03/2022 , conforme a seguir relacionados, discriminados de 
acordo com ANEXO I, deste Edital. 

 

Item Especificação Modelo Und. Preço Unitário R$ 
Preço Global 

R$ 

01 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, 
com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; 
um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 802.11ax; 
Windows 10 Professional 64 
bits, em português e 60 meses 
de garantia on site de fábrica.;  

 

Compatível 14 7.500,00 105.000,00 

02 

Monitor LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; 
Resolução mínima de 1920 x 
1080; Número de cores mínimo 
de 16,7 milhões e 60 meses de 
garantia on site de fábrica.;  

 

Compatível 28 1.000,00 28.000,00 
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03 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, 
com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; 
um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 802.11ax; 
Windows 10 Professional 64 
bits, em português e 60 meses 
de garantia on site de fábrica.;  

 

Compatível 04 7.500,00 30.000,00 

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA                                                              R$  163.000,00 

 

Declaramos ainda que: 

1. Valor da proposta para o item(s) 01 : R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). 

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
entrega. 

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os 
custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc. 

4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 15 
(quinze) dias, a contar da data do empenho emitido pelo órgão. 

5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços 
praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as 
despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato. 

6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos. 

 

Prazo de validade da proposta: 30 dias, contado da data da licitação.  
 
O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
da nota de emprenho. 
 
Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: HAVANNA SOLUÇÕES INTEGRADAS 
CNPJ: 39.506.496/0001-05 
Endereço: Alameda Vila Rita, nº 22, Bl-01, Apto.-301 
CEP: 41.745-330 
Telefone: (71) 98822-2073 - Cristiane 
Celular: (71) 99150-0617 - Gustavo 
Banco:  77   Agência:   0001   Conta-Corrente: 11713025-7 
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E-mail: comercial.havana21@gmail.com 
 
Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 
Nome completo: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 
Endereço: Alameda Vila Rita, nº22, Bl-01, Apto.-301 
CEP: 41.745-330 
Cidade: Salvador 
CPF: 409.505.225-20 
RG: 0416940153 
Cargo: Diretor Executivo 
Naturalidade: Soteropolitano 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Solteiro 
e-mail: comercial.havana21@gmail.com 
 
 
 
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

 
Salvador/BA, 01 de Março de 2022. 

 

 
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 

HAVANNA SOLUÇÕES INTEGRADAS 
CNPJ: 39.506.496/0001-05 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/06/2022
FGTS 15/02/2022
Trabalhista Validade: 19/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/02/2022
Receita Municipal Validade: 20/06/2022

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 11/02/2022 15:07 de
CPF: 409.505.225-20      Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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07/03/2022 12:49 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=40950522520&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

40950522520

Data da consulta: 07/03/2022 12:40:05 
Data da última atualização: 04/03/2022 16:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2022 às 12:48) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 409.505.225-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6226.2955.5509.2117 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 07/03/2022 as 12:48:37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 07/03/2022 11:33 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 07/03/2022 11:33 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/03/2022 11:33 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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Atenção | Mensagem do Sistema

Dados não localizados!
Verifique se os critérios informados para a consulta estão corretos. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Sim
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/10/2020
CNAE Primário: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS

PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

CNAE Secundário 1: 4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 2: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 3: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 4: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 5: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 6: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 7: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 8: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 9: 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E
CNAE Secundário 10: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 11: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 12: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Dados para Contato
CEP: 41.262-053
Endereço: ALAMEDA VILA RITA, 22 - BLOCO 01;APT 301 - VILA 2 DE JULHO
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 32345035
E-mail: GUSTAVOS.RED@GMAIL.COM

Emitido em: 07/03/2022 11:33 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
409.505.225-20CPF:

Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ

Dados do Responsável pelo Cadastro
409.505.225-20CPF:

Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ
E-mail: comercial.havana21@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR  CONDICIONADO
4150 - TUBOS DE TURBILHONAMENTO E OUTROS TUBOS  RELACIONADOS  À
REFRIGERAÇÃO
6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Emitido em: 07/03/2022 11:33 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/03/2022 11:33 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/06/2022
FGTS 25/03/2022
Trabalhista Validade: 19/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/02/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 20/06/2022

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/03/2022 11:32 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 07/03/2022 12:47:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 
CNPJ: 39.506.496/0001-05 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 
 
CPF/CNPJ: 409.505.225-20 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 12:46:22 do dia 07/03/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: DTD2070322124622 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Anexo 2º Class Item 01 e 02 Documentos consultados (0306578)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1185

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Anexo 2º Class Item 01 e 02 Proposta ajustada/outros Doc (0306581)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1186



Anexo 2º Class Item 01 e 02 Proposta ajustada/outros Doc (0306581)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1187



Anexo 2º Class Item 01 e 02 Proposta ajustada/outros Doc (0306581)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1188



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520

NOME FANTASIA: HAVANNA SERVICOS

CNPJ: 39.506.496/0001-05

CGA: 766.778/001-46

Alameda Vila Rita, 22 - BLOCO 01;APT 301 - VILA 2 DE JULHOENDEREÇO:

NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - Empresário (Individual)

ATIVIDADES CNAE DATA INÍCIO

Facção de roupas profissionais 11/04/20211413-4/03

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 11/04/20214781-4/00

Comérico a verjo de peças e acessórios novos para 

motocicletas e motonetas

11/04/20214541-2/06

Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente

11/04/20214789-0/99

Comércio varejista de bebidas 11/04/20214723-7/00

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 11/04/20214763-6/04

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 

persianas

11/04/20214759-8/01

Comércio varejista de móveis 11/04/20214754-7/01

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 11/04/20214773-3/00

Comércio varejista de equipamentos para escritório 11/04/20214789-0/07

Comércio varejista de calçados 11/04/20214782-2/01

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 

alimentos para animais de estimação

11/04/20214789-0/04

Comércio varejista de produtos saneantes 

domissanitários

11/04/20214789-0/05

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Não Estabelecido

VALIDADE DO TVL:

DATA DA INSCRIÇÃO: 21/10/2020 DATA DE IMPRESSÃO: 20/04/2021

CÓDIGO DE CONTROLE: 861F6321C8FE23F0D729966CD812213E

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da  Secretaria Municipal da Fazenda 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima
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20/04/2021

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
39.506.496/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
21/10/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
HAVANNA SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AL VILA RITA 

NÚMERO 
22 

COMPLEMENTO 
BLOCO 01;APT 301 

 
CEP 
41.262-053 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA 2 DE JULHO 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
GUSTAVOS.RED@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(71) 3234-5035 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/10/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2021 às 11:12:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 766.778/001-46
CNPJ: 39.506.496/0001-05

Contribuinte: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520

Endereço: Alameda Vila Rita, Nº 22
BLOCO 01;APT 301
VILA 2 DE JULHO
41.262-053

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 14:43:59 horas do dia 26/11/2021.
Válida até dia 25/05/2022.

Código de controle da certidão: 4537.BBB7.1A01.0E66.B5B3.8CA2.44F2.7E34

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

Certidão Negativa de Débitos https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/se...

1 of 1 26/11/2021 14:45
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Prefeitura Municipal de Salvador

Coordenadoria de Cadastro

Secretaria Municipal da Fazenda

Pessoa Jurídica

Ficha Cadastral Resumida

20/04/2021Emissão

Page 1 of 1

DATA INÍCIOCNAEATIVIDADE(S)

Data Inscrição na Prefeitura: 21/10/2020

Natureza Jurídica: 213-5  -  Empresário (Individual)

Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Nº DO TVL: Validade:

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Referência: APOIS O CENTRO DE ZOONOZES

GUSTAVOS.RED@GMAIL.COMCorreio Eletrônico:

Fax:7132345035Telefone:

 41.262.053BLOCO 01;APT 301 CEP:Complemento:

VILA 2 DE JULHOBairro:Edificio:

Alameda Vila Rita Número: 22Logradouro:

ENDEREÇO  DA PESSOA JURÍDICA

39.506.496/0001-05CNPJ:

Inscrição Estadual:Nome Fantasia: HAVANNA SERVICOS

GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520Razão Social:

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Não Estabelecido

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 766.778/001-46

Facção de roupas profissionais 1413-4/03 11/04/2021

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4781-4/00 11/04/2021

Comérico a verjo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4541-2/06 11/04/2021

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 4789-0/99 11/04/2021

Comércio varejista de bebidas 4723-7/00 11/04/2021

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763-6/04 11/04/2021

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/01 11/04/2021

Comércio varejista de móveis 4754-7/01 11/04/2021

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4773-3/00 11/04/2021

Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/07 11/04/2021

Comércio varejista de calçados 4782-2/01 11/04/2021

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 

estimação

4789-0/04 11/04/2021

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05 11/04/2021

OBSERVAÇÕES
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
Nome do Empresário
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ
Nome Fantasia
HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Capital Social
50.000,00
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
0416940153 SSP BA 409.505.225-20

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 21/10/2020

Número de Registro

CNPJ
39.506.496/0001-05

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento

41262-053 ALAMEDA VILA RITA 22
BLOCO 01;APT
301

Bairro Munícipio UF
VILA 2 DE JULHO SALVADOR BA

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
21/10/2020 Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Fabricante de partes de roupas profissionais - facção, independente

Atividade Principal (CNAE)
1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de
calçados

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

Comerciante independente de
artigos de caça, pesca e camping

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

Comerciante independente de
artigos médicos e ortopédicos

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de
bebidas

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

Comerciante independente de
móveis

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Comerciante de peças e acessórios
novos para motocicletas e
motonetas independente

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e
motonetas

Comerciante independente de
artigos de tapeçaria, cortinas e
persianas

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Comerciante independente de 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
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artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de
produtos de limpeza

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comerciante de artigos e alimentos
para animais de estimação (pet
shop) independente (não incui a
venda de medicamentos)

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação

Comerciante independente de
embalagens

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

Comerciante independente de
equipamentos para escritório

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão
ME73150141 39506496000105 22/04/2021
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28/02/2022 13:47 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 39.506.496/0001-05
Razão Social:GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
Endereço: AL VILA RITA 22 BLOCO 01 APT 301 / VILA 2 DE JULHO / SALVADOR / BA

/ 41262-053

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2022 a 25/03/2022 
 
Certificação Número: 2022022402033137158316

Informação obtida em 28/02/2022 13:47:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
CNPJ: 39.506.496/0001-05 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:12 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2022.
Código de controle da certidão: 325A.B1F5.1A15.32A8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Certidão nº: 56512905/2021
Expedição: 10/12/2021, às 09:10:12
Validade: 07/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.506.496/0001-05, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consumo Ativo(kWh)-TUSD                             144,0000000  0,57645500             83,00 

Consumo Ativo(kWh)-TE                               144,0000000  0,32860111             47,31 

Acréscimo Bandeira VERMELHA                              17,46 

Contrib. Ilum. Pública Municipal                          9,13 

Multa COSIP-Legislação Municipal                          0,21 

Multa por atraso-NF 532448119 - 18/06/21                  2,47 

Juros por atraso-NF 532448119 - 18/06/21                  0,27 

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESTAQUE AQUI

NOTA FISCAL  |  FATURA  |  CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA       2ª VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE

DO ESTADO DA BAHIA

AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
                                   TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116

                          (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
            Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155

                  Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
                        Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167

                          (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ

CPF: 409.505.225-20
 

DATA DE VENCIMENTO

06/08/2021

TOTAL A PAGAR (R$)

             0,00 

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

21/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

21/07/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

539271905 

CONTA CONTRATO

7036948919
Nº DO CLIENTE
1003152833

Nº DA INSTALAÇÃO
4515825

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

Conv. Monômia - Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AL VILA RITA 22  AP-301
CD RESIDENCIAL VILA RITA BL 01

VILA 2 DE JULHO/SALVADOR
41262-053 SALVADOR BA

RESERVADO AO FISCO

FE8E.B699.5A29.CF17.8649.CCCC.6A5E.8FEF

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO CONJUNTO VALOR LIMITE LIMITE LIMITE
APURADO MENSAL TRIM. ANUAL

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

ICMS PIS COFINS
BASE DE % VALOR DO BASE DE   % VALOR DO BASE DE   % VALOR DO
CALCULO IMPOSTO CALCULO IMPOSTO CALCULO IMPOSTO

DIC-Nº de horas sem Energia
 

FIC-Nº de vezes sem Energia
 

DMIC-Duração máxima de
interrupção contínua

 
DICRI-Duração de
Interrupção em dia crítico

 

PATAMARES
mai/2021
   0,0000

   0,0000

   0,0000

  4,71

  3,05

  2,60

  9,43

  6,10

  0,00

 18,86

 12,20

  0,00

EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R$ 56,81

Limite DICRI: 12,22

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO
MEDIDOR

TIPO DA
FUNÇÃO

ANTERIOR
DATA LEITURA

ATUAL
DATA LEITURA

Nº
DIAS CONSTANTE AJUSTE

CONSUMO
(kWh)

30710398 CAT 18/06/2021 25.618,00 21/07/2021 25.762,00  33   1,00000   144,00 

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000

Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

Tarifas Aplicadas

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia R$     38,32  25,93%

Transmissão R$      7,71   5,22%

Distribuição (Coelba) R$     37,96  25,69%

Perdas de Energia R$      7,51   5,08%

Encargos Setoriais R$      9,64   6,52%

Tributos R$     46,63  31,56%

Total R$    147,77 100%

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos,

serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas

unidades de atendimento e no site  www.coelba.com.br

HISTÓRICO DO CONSUMO

kWh

JUL 21         144

JUN 21         128

MAI 21         124

ABR 21         158

MAR 21         144

FEV 21         137

JAN 21         178

DEZ 20         136

NOV 20         102

OUT 20         114

SET 20          48

AGO 20          47

JUL 20         123

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL

(V)

LIMITE DE VARIAÇÃO(V)

MÍNIMO MÁXIMO

127   117   133

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

           147,77   27,00             39,90            107,87    1,11              1,19            107,87    5,14             5,54 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de voce! ag correios shopping riomar: avenida luis viana, alphaville i / dacasa
financeira sa - socieda: r estrada do coqueiro grande,2006, cajazeirasLista completa em www.coelba.com.br."
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações  em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CONTA CONTRATO

7036948919
MÊS/ANO

07/2021
TOTAL A PAGAR(R$)

             0,00 
VENCIMENTO

06/08/2021
TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA PAGA

1/1

TOTAL DA FATURA            159,85 

QUANTIDADE PREÇO(R$) VALOR(R$)
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Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Retificadora

Período abrangido pela Declaração: 01/10/2020 a 31/12/2020

.

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial CNPJ

GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 39.506.496/0001-05

Data da Abertura Data de Opção pelo SIMEI

21/10/2020 21/10/2020

2. Resumo da Declaração

PA Benefício

INSS

INSS ICMS ISS Valor

apurado

Valor Pago

10/2020 Não 52,25 - 5,00 57,25 57,25

11/2020 Não 52,25 - 5,00 57,25 57,25

12/2020 Não 52,25 - 5,00 57,25 57,25

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria,

transportes intermunicipais e interestaduais e

fornecimento de refeições

R$ 3.000,00

Valor da receita bruta total dos serviços prestados de

qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e

interestaduais

R$ 3.000,00

Receita Bruta Total  R$ 6.000,00

Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração

22/06/2021 14:31:56

Número do Recibo

02072117301515076

Autenticação

39315.50709.64213.96984
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara sob as 

penas da Lei, que tem ciência e cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico 

03/2022. 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

PREGÃO - 03/2022 

 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

                                                          Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARACÃO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 

Em cumprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃO A – PREÂMBULO do instrumento 

convocatório acima identificado declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 

123/06: 

 

 

( X   ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal. 

 

[ou] 

 

(   ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização 

procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da 

declaração do vencedor, ou do resultado do julgamento de recurso, se houver. 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2021. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila 

Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, 

consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 

 

A GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, sediada na Alameda Vila Rita, nº 
22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 41.745-330, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr. Gustavo Souza de Queiroz infra-assinado, portador da Carteira de 
Identidade nº 04169401-53 e do CPF/MF nº 409.505.225-20, para fins do presente processo 
licitatório e em consonância com o artigo 7º do Decreto no 7.203, de 04 de junho de 2010, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato, mão de obra de 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. 
 

 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos: 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar no 

123/06, declaramos: 

 

( ) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

empresa de pequeno porte e que não estamos inclusos nas vedações a que se reporta o §4o do 

art. 3o da Lei complementar no 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:  
 
(X)O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções 
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.  
 

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 

comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-

regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente a definida no art. 

192, inc. I. 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLALARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 

 

 

 

  GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, inscrita no CNPJ nº 39.506.496/0001-05 

por intermédio de seu representante legal, a Sr. Gustavo Souza de Queiroz, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº 041694153 SSP/BA e do CPF nº. 409.505.225-20, vêm 

declarar a inexistência de fato superveniente e impeditiva de sua habilitação, em 

cumprimento ao § 2o, art. 32, da Lei no 8.666/93; 

 

 

 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
 
PROPONENTE: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 

ENDEREÇO: Alameda Vila Rita, nº 22, 3º andar sala 301, bairro Vila 2 de Julho, Cep. 
41.745-330 

CNPJ: 39.506.496/0001-05 
FONE/FAX: (71) 99150-0617 

 
 
Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2022, 
instaurado pelo Processo de nº PE-006-2022, que atendemos aos critérios de 

qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de 
proteção do meio ambiente. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes 
dos órgãos competentes, quando solicitadas como requisito para habilitação, e da 
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º da Instrução 
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG. 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso 
minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa 
nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO - 03/2022 

 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º 
da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e/ou pela Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 
Complementar.  
 
 
 
 
 
 
CNPJ: 39.506.496/0001-5 
 
 RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ - MEI 

 

 

Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
 
 
 
 
A Empresa  GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). GUSTAVO SOUZA DE 
QUEIROZ, CPF 409.505.225-20, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº 03/2022, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das 

sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução 
nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de 
direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da 
Bahia.  
 
 
 
 
 
 
 
Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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Alameda Vila Rita, 3º andar, sala 301, Cep. 41.745-330 Cidade- Salvador Bahia  telefone  (071) 99150-
0617 e-mail comercial.havana21@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
 
 
 
 
 
A Empresa  GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ, CNPJ Nº 39.506.496/0001-05, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). GUSTAVO SOUZA DE 
QUEIROZ, CPF 409.505.225-20, interessada na participação no Pregão 
Eletrônico nº 03/2022, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das 

sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos 
os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório 
Pregão Eletrônico nº 03/2022, são autênticas e condizem com os documentos 
originais.  
 
 
 
Salvador, 04 de Março de 2022. 

 

 
Gustavo Souza de Queiroz 

Diretor Administrativo 
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FICHA TÉCNICA 

 

DESKTOP 1151 HOME I3 8350K DDR4 8GB SSD 240GB 

X-LINNE 

FRETE GRATIS SALVADOR 

Marca: X-Linne Modelo : LGA 1151Disponibilidade: Imediata Referência: 02542 

Data de Lançamento: 08/12/2021 

 
COMPRA R 

 

 DESCRIÇÃO GERAL 

 

Desktop 1151 Home I3 8350K DDR4 8GB SSD 240 GB  X-Linne 

- Computador com o desempenho que você precisa para executar as suas tarefas diárias. 

Além do desempenho você ainda conta com um belo design feito sob medida para que o 

computador se encaixe no seu ambiente, seja ele de trabalho, estudo ou lazer. 

Essa máquina conta um gabinete, uma placa mãe lga 1151, o potente processador 

intel core i3 de 8° geração, 8gb de memória ram ddr4 para acessar a internet, vídeos 

e entre outros, e um armazenamento rápido com SSD de 240GB. 

- Marca: X-Linne 

- Modelo: LGA 1151 

Especificações Técnicas: 

- Gabinete 

- Placa Mãe LGA 1151 

- Processador Intel Core i3 8350K 

- Memória PC DDR4 8GB 

- HD SSD 240GB 

- Cooler 

- Fonte 

Itens na embalagem: 

01 - Desktop 1151 Home I3 8350K DDR4 8GB SSD 240 GB  X-Linne 

- Gabinete 
- Placa Mãe LGA 1151 
- Processador Intel Core i3 8350K 
- Memória PC DDR4 8GB 
- HD SSD 240GB 
- Cooler 
- Fonte 

Anexo 2º Class Item 01 e 02 Proposta ajustada/outros Doc (0306581)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1212

https://www.sempretechba.com.br/x-linne
https://www.sempretechba.com.br/desktop/home/desktop-1151-home-i3-8350k-ddr4-8gb-ssd-240gb-x-linne


- Teclado 
- Mause 
 

 

Distribuidor : SEMPRETECH 

 

CNPJ: 03.770.939/0001-23 

 

Endereço: Rua Simões Filho, nº 6, loja 6, Boca do Rio 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 03/2022  

 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

 

 

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 , conforme a seguir relacionados, discriminados de 
acordo com ANEXO I, deste Edital. 

 

Item Especificação Modelo Und. Preço Unitário R$ 
Preço Global 

R$ 

01 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, 
com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; 
um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 802.11ax; 
Windows 10 Professional 64 
bits, em português e 60 meses 
de garantia on site de fábrica.;  

 

Compatível 14 7.106,85 99.495,90 

03 

Mini-Desktop, com processador 
tipo x86, com no mínimo 04 
(quatro) núcleos e 8 threads, 
com suporte a 32bits e 64bits; 
16GB de memória DDR4 2666; 
um disco SSD 256GB; monitor 
LED de no mínimo 23 
polegadas, widescreen; Mouse, 
Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-
Fi compatível no mínimo com os 
padrões 802.11ac e 802.11ax; 
Windows 10 Professional 64 
bits, em português e 60 meses 
de garantia on site de fábrica.;  

 

Compatível 4 7.106,85 28.427,40 

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA                                                              R$  127.923,30 
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Declaramos ainda que: 

1. Valor da proposta para o item(s) 01 e 02 : R$ 127.923,78 (cento e vinte e sete mil e 
novecentos e vinte e três reais e trinta centavos). 

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
entrega. 

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os 
custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc. 

4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 15 
(quinze) dias, a contar da data do empenho emitido pelo órgão. 

5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços 
praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as 
despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato. 

6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos. 

 

Prazo de validade da proposta: 90 dias, contado da data da licitação.  
 
O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

da nota de emprenho. 
 
Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: HAVANNA SOLUÇÕES INTEGRADAS 
CNPJ: 39.506.496/0001-05 
Endereço: Alameda Vila Rita, nº 22, Bl-01, Apto.-301 
CEP: 41.745-330 
Telefone: (71) 98822-2073 - Cristiane 
Celular: (71) 99150-0617 - Gustavo 
Banco:  77   Agência:   0001   Conta-Corrente: 11713025-7 
E-mail: comercial.havana21@gmail.com 
 
Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 
Nome completo: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 
Endereço: Alameda Vila Rita, nº22, Bl-01, Apto.-301 
CEP: 41.745-330 
Cidade: Salvador 
CPF: 409.505.225-20 
RG: 0416940153 
Cargo: Diretor Executivo 
Naturalidade: Soteropolitano 
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Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Solteiro 
e-mail: comercial.havana21@gmail.com 
 
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

 
Salvador/BA, 07 de Março de 2022. 

 

 
GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 

HAVANNA SOLUÇÕES INTEGRADAS 
CNPJ: 39.506.496/0001-05 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.506.496/0001-05
Razão Social: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ ***.505.225-**
Nome Fantasia: HAVANNA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/06/2022
FGTS 15/02/2022
Trabalhista Validade: 19/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/02/2022
Receita Municipal Validade: 20/06/2022

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 11/02/2022 15:07 de
CPF: 409.505.225-20      Nome: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 1 de 4 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CHECK-LIST DOCUMENTAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
EMPRESA: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 
CNPJ: 39.506.496/0001-05 
RESULTADO: Recusado com base no item 7 da Seção II da Parte do Edital, ausência de apresentação integral da documentação 
indicada na cláusula 5 da Seção II da Parte do Edital, combinado com o item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital. 

 

PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 
ATENDIDO? 

Proposta de preços inicial  
(Formulário eletrônico em sistema) 

SEÇÃO I SIM SIM 

Proposta de preços ajustada CLÁUSULAS 5 e 8 SIM SIM 

Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP  
PARTE II - 

CLÁUSULA 5 e 
CLÁUSULA 9 

SIM SIM 

Declaração de Autenticidade 
PARTE II - 

CLÁUSULA 5 e 
CLÁUSULA 9 

SIM SIM 

Catálogos 
PARTE II, 

SEÇÕES II e III 
SIM 

NÃO 
(diverge da marca/modelo da 

proposta ajustada e do sistema) 
Procuração para empresas que se fizerem representar na 
licitação através de procurador(a) 
Observação: para procuração particular, tem que haver 
apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os 
poderes 

PARTE I - 
CLÁUSULA 4 e 

PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE APLICA 

Documento comprobatório de poderes de representação, 
para empresas que se fizerem representar na licitação 
através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente 

PARTE I - 
CLÁUSULA 4 e 

PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

SIM SIM 

Relatório da pontuação do índice de desempenho do 
processador – ITENS 01 e 03 

PARTE II, 
SEÇÕES II e III 

DO EDITAL 
 

E ITEM 2.5 DO TR 

NÃO NÃO 

Documento oficial ou página de site público do mesmo 
fabricante comprovando exclusividade na produção da 
placa mãe, BIOS e ser detentor do projeto básico do modelo 
ofertado – ITENS 01 e 03 

NÃO NÃO 

Documento oficial ou página de site público do mesmo 
fabricante que comprove ser a licitante revendedora 
autorizada do fabricante – ITENS 01, 02 e 03 

NÃO NÃO 

Declaração ou página de site público do fabricante que 
comprove que o equipamento ofertado pertence à linha 
corporativa do fabricante – ITENS 01 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 60950 – 
ITENS 01, 02 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório de conformidade ao IEC 61000 – 
ITENS 01, 02 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório de conformidade ao CISPR 22 
classe B – ITENS 01 e 03 

NÃO NÃO 

Certificação ou relatório que comprove que todos os 
equipamentos fornecidos não contêm substâncias 
perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 
(PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs), em 

NÃO NÃO 
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Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 2 de 4 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

concentração acima da recomendada na diretiva Restriction 
of Certain Harzadous Substances (RoHS) – ITENS 01, 02 e 03 

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II) 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela 
licitante e o objeto licitado 

PARTE I - 
CLÁUSULA 4 

SIM - NÃO 

Empresa enquadrada como ME/EPP 
PARTE I - 

CLÁUSULA 4 
SIM - SIM 

PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

MEI: Certificado da condição de MEI (CCMEI) CLÁUSULAS 1 E 4 SIM NÃO SIM 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM NÃO SIM 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO NÃO 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do 
domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 NÃO NÃO NÃO 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do 
domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM NÃO SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
inclusive INSS 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM NÃO SIM 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM NÃO SIM 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho - CNDT 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM NÃO SIM 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA CLÁUSULA 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

item 01 Qtd mínima (07 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks PARTE III 

SEÇÃO II 
CLÁUSULA 1 E 6 

 
E ITEM 2.7 DO TR 

SIM NÃO NÃO 

item 02 Qtd mínima (14 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de monitores ou computadores ou 
Notebooks 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

item 03 Qtd mínima (02 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

SIM NÃO NÃO 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA 

CLÁUSULA 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

PARTE III 
SEÇÃO II 

CLÁUSULA 1 E 7 
 

E ITEM 2.8 DO TR 

NÃO NÃO NÃO 

 

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A) 

CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO? 

CNJ - empresa PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CNJ – sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 
EMPRESA 

CADASTRADA? 
EXISTE IMPEDIMENTO 

À PARTICIPAÇÃO? 

CRC  
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

NÃO NÃO 

SICAF 
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

SIM NÃO 

 
LINKS: 
 

CONSULTA CNJ: 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 
 
CONSULTA CEIS: 
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 4 de 4 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cp
fCnpj=03156578550&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corgao%2CtipoSancao%2Cd
ataPublicacao%2Cquantidade# 
 
CONSULTA TCU: 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 
 
CONSULTA CRC: 
https://www.comprasnet.ba.gov.br/home 
 
COLSULTA SICAF: 
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf 
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07/03/2022 13:28 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/motiv_suspensao.asp?prgCod=1007270&Opc=1

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/motiv_suspensao.asp?prgCod=1007270&Opc=1 1/1

 

PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA
Data/hora da Suspensão: 07/03/2022 11:22
Data/hora prevista para continuação: 07/03/2022 14:30
Justificativa: Sessão suspensa para intervalo de almoço.

 
Fechar
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PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de
Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA

Data/hora da
Suspensão: 07/03/2022 17:36

Data/hora
prevista para
continuação:

08/03/2022 09:00

Justificativa:
Tendo em vista o encerramento do prazo concedido ao licitante e a proximidade do horário de
encerramento do expediente administrativo no órgão, vamos suspender a sessão para continuar
amanhã às 09:00 horas.

 
Fechar
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PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA
Data/hora da Suspensão: 08/03/2022 11:37
Data/hora prevista para continuação: 08/03/2022 15:00
Justificativa: Suspensão para intervalo de almoço.

 
Fechar
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PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de
Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA

Data/hora da
Suspensão: 08/03/2022 16:57

Data/hora
prevista para
continuação:

09/03/2022 09:30

Justificativa:
Prezados, tendo em vista que a análise da proposta e documentação relativa a mesma, da empresa R P T
B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, não foi finalizada, suspenderei a sessão para
retornarmos amanhã, dia 09/03/2022 às 09:30 horas.

 
Fechar
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R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 
Pregão Eletrônico 3/2022 – UASG: 926302 

Ilustríssimo Sr(a) Pregoeiro(a), 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), CNPJ 30.948.812/0001-24, sediada na Rua Djalma Farias, 

365, Torreão, Recife - PE, se propõe a fornecer os materiais abaixo discriminados, atendendo 

todas as condições estipuladas no Edital de Licitação: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QNT 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 

MINI DESKTOP COM MONITOR 

Processador: AMD RYZEN 5 PRO 4650GE 

– Pontuação: 15,642 

Gráficos AMD Radeon Integrados 

Chipset AMD PRO 500 

Memória: 1x SO-DIMM 16GB DDR4-

3200, com possibilidade de expansão 

para até 64GB. 

Armazenamento: 256GB SSD M.2 2280 

PCIe NVMe Opal - até duas unidades, 1x 

HDD de 2,5 "+ 1x SSD M.2 • HDD de 2,5" 

de até 1 TB • M.2 SSD de até 1 TB 

Peso: 1,25 kg (2,76 lbs) 

Ethernet: 100/1000M integrado, 

Realtek RTL8111FP 

WLAN + Bluetooth 

Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 

Portas frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 

(sempre ligado e carga rápida) 

1x USB-C 3.2 Gen 1 

Marca: 

Lenovo  

 

Modelo: 

ThinkCentre 

M75q 

Und 14 R$ 7.105,00 R$ 99.470,00 
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1x conector combinado de fone de 

ouvido / microfone (3,5 mm) 

Portas traseiras: 2x USB 2.0 

1x HDMI 

1x DisplayPort 

1x Ethernet (RJ-45) 

2x USB 3.2 Gen 1 

Portas traseiras opcionais 

(configuradas) 

1x VGA 

Teclado e mouse 

Monitor Led 23.8 Full HD LED 

Bluetooth: 5.0 

Windows 10 Pro 64 

Garantia: 5 Anos 

03 

MINI DESKTOP COM MONITOR 

Processador: AMD RYZEN 5 PRO 4650GE 

– Pontuação 15,642 

Gráficos AMD Radeon Integrados 

Chipset AMD PRO 500 

Memória: 1x SO-DIMM 16GB DDR4-

3200 - com possibilidade de expansão 

para até 64GB. 

Armazenamento: 256GB SSD M.2 2280 

PCIe NVMe Opal - até duas unidades, 

1x HDD de 2,5 "+ 1x SSD M.2 • HDD de 

2,5" de até 1 TB • M.2 SSD de até 1 TB 

Peso: 1,25 kg (2,76 lbs) 

Ethernet: 100 / 1000M integrado, 

Realtek RTL8111FP 

WLAN + Bluetooth 

Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 

Portas frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 

(sempre ligado e carga rápida) 

1x USB-C 3.2 Gen 1 

1x conector combinado de fone de 

ouvido / microfone (3,5 mm) 

Marca: 

Lenovo  

 

Modelo: 

ThinkCentre 

M75q 

Und 4 R$ 7.105,00 R$ 28.420,00 
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Portas traseiras: 2x USB 2.0 

1x HDMI 

1x DisplayPort 

1x Ethernet (RJ-45) 

2x USB 3.2 Gen 1 

Portas traseiras opcionais 

(configuradas) 

1x VGA 

Teclado e mouse 

Monitor Led 23.8  Full HD LED 

Bluetooth: 5.0 

Windows 10 Pro 64 

Garantia: 5 Anos 

 

1 – Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios e os 

custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação fornecimento do objeto licitado, 

assim entendida, não só as despesas diretas, como também as despesas indiretas; 

2 – Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos 

de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e 

aceitamos em todos os seus termos; 

3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas 

nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Órgão, seja qual for o motivo; 

4 – O prazo de validade desta proposta é de acordo com o estabelecido no preâmbulo do Edital 

de Pregão Eletrônico nº  3/2022. 

5 – Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante emissão de Nota de Empenho, nos 

termos do art. 62, §4º da Lei nº 8.666/93. 

6 – O prazo máximo para entrega do objeto será de acordo com o termo de referência, a partir 

da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual vai anexada cópia da Nota de 

Empenho. 

7 – Declaro que providenciarei a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte 

pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 07 (setes) dias 

úteis, contados a partir da notificação, oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem 

qualquer custo para os participantes. 

8 – Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em 

nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 

direção e de assessoramento ou servidores vinculados a esse Órgão, conforme determinação 

contida no art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela 

Resolução nº 09, de 06/12/2005. 

9 – Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos e que estudei, 
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comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas 

condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do fornecimento dos 

bens. 

10 – Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 17657-4, 

Agência nº 0814, Banco Itaú – CNPJ: 30.948.812/0001-24. 

11 – Declaro que esta empresa é optante pelo Simples Nacional. 

 

 

Recife, PE, 07 de março de 2022. 

 

 

                                              RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

                                                                CPF: 096.694.514-00 
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RoHS/REACH Engineering Specification 
 

  
Lenovo RoHS/REACH Engineering Specification  
Addendum to Lenovo Environmental Specification 41A7731  
 
Number 41A7733 

Version 2016-1 

Applicability Lenovo brand products worldwide 

Owner Global Environmental Affairs 

 
Contents 
1.0 Purpose and Scope 
2.0 Requirements  
3.0 Definitions 
 
Appendix: Guidance: summary checklist 
 
1.0 Purpose and Scope  
 
This Specification communicates Lenovo’s requirements for Lenovo brand products and materials, parts 
and assemblies incorporated into Lenovo Brand products worldwide, in accordance with European Union 
directive for the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) in electrical and electronic equipment, similar 
regulations in other markets and more stringent limits set by Lenovo.     
 
This Specification does not apply to spare parts for the repair, or reuse, of electrical and electronic 
equipment put on the market before the date defined by each regional RoHS directive, batteries or 
process chemicals. 
 
1.1 Other Jurisdictions 
 
There are other jurisdictions, other than the EU Member States, with RoHS types of requirements. The list 
below is not complete and is provided for information only. In some jurisdictions the product scope and 
requirements are different from the scope and requirements of the EU Directive. Deliverables to Lenovo 
which cite this specification must meet the requirements of this specification irrespective of the jurisdiction 
where the Deliverable is transferred to Lenovo. 
 

 Multiple US States 
 New York City 
 People’s Republic of China 
 European Economic Area (EEA) States 
 European Free Trade Association (EFTA) States  

EU Candidate Countries - Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia, and Turkey 
 EU potential Candidate Countries – Bosnia and Herzegovina, Kosovo 
 Brazil 
 Korea 
 Ukraine 
 Vietnam 
 India 
 Japan 
 Thailand 

 
2.0 RoHS Requirements  
 
Lenovo brand products and materials, parts and assemblies in Lenovo brand electrical and electronic products 
must meet the following requirements:  
 

1. Applicable laws and regulations;  
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 41A7733  Version 2016-1 Page 2 of 20 5/2/2016 

2. Lenovo Engineering Specification 41A7731 Baseline Environmental Requirements for Materials, Parts 
and Products for Lenovo Hardware Products; and  

3. This Lenovo RoHS/REACH Engineering Specification 41A7733.   
 

Homogeneous materials within new Lenovo brand products and parts and assemblies for new Lenovo brand 
products must comply with the criteria shown in Table 1.  
 
Non-Lenovo brand (i.e., third-party/Supplier logo) products must comply with applicable legal requirements.   
 
Should the requirements of this Specification conflict with applicable governmental regulations or legislation the 
more stringent requirements shall take precedence.    
 
2.2 Verification 
Suppliers are expected to complete and submit an IPC 1752A XML Full Material Disclosure (FMD) via the 
Green Data Exchange (GDX), refer to Lenovo Guide to Full Material Disclosures (Version 1). 
 
At Lenovo’s request, the supplier must be able to provide technical documentation in the form of internal 
design controls, supplier data or analytical test reports.  
 
An authorized person, product assurance or similar must also sign the Lenovo Supplier Material Self-
Declaration.  Lenovo specifications are available at: www.lenovo.com–About Lenovo–Global Procurement-
Product Content Restrictions and Packaging Requirements. 
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 

Cadmium (Cd) and its 
compounds 

0.01% (100 ppm)  
 
EPEAT products:  
0.005% (50 ppm)  
 
Test Method: 
IEC 62321: ICP-OES, ICP-MS, 
AAS 

8. Cadmium and its compounds in electrical contacts and 
cadmium plating except for applications banned under 
Directive 91/338/EEC amending Directive 76/769/EEC relating 
to restrictions on the marketing and use of certain dangerous 
substances and preparations 
 
8a. Cadmium and its compounds in one shot pellet type 
thermal cut-offs.   
Expired on 1 January 2012 
(except spare parts for EEE placed on market before Jan 1, 
2012) 
 
8b. Cadmium and its compounds in electrical contacts 
 
13b. Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for 
reflectance standards 
 
38. Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on 
aluminium bonded beryllium oxide. 

Hexavalent Chromium 
(Cr6) and its 
compounds 

Metallic applications: 
Intentionally added  
 
Non-metallic applications: 
0.1% (1000 ppm)  
 
EPEAT products:  
0.05% (500 ppm) 
 
Test Method: 
Polymers, Electronics: 
IEC 62321: Alkaline Digestion / 
Colorimetric Method  
 
Metals: Spot-test procedure / 
boiling water extraction 
procedure. EPE 3060A is not an 
acceptable test method  

9. Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the 
carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 
0.75% by weight in the cooling solution. 
 

Lead (Pb) and its 
compounds 

0.1% (1000 ppm) 
 
Paint: 
0.01% (100 ppm)  
 
External PVC cables, wire 
coatings: 
0.03% (300 ppm) 
 
Visual Display Units for EPEAT 
products:  
0.005% (50 ppm) 
by weight  
(not homogenous) 
 
Test Method: 
IEC 62321: ICP-OES, ICP-MS, 
AAS 

5b. Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0.2 % by 
weight 
 
6a. Lead as an alloying element in steel for machining 
purposes and in galvanized steel containing up to 0.35% lead 
by weight.t 
 
6b. Lead as an alloying element in aluminum containing up to 
0.4 % lead by weight  
 
6c. Lead as an alloying element in copper alloy containing up 
to 4% lead by weight 
 
7a. Lead in high melting temperature type solders (i.e., lead-
based alloys containing 85 % by weight or more lead) 
 
7c-I. Electrical and electronic components containing Lead in a 
glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors 
(piezoelectronic devices) or in a glass or ceramic matrix 
compound 
 
7c-II. Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated 
voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher 
 
13a. Lead in white glasses used for optical applications 
 
13b. Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for 
reflectance standards 
 
15. Lead in solders to complete a viable electrical connection  
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 

  between semiconductor die and carrier within integrated 
circuit Flip Chip packages 
 
34. Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements. 
 
37. Lead in the plating layer of high voltage diodes on the 
basis of a zinc borate glass body.  

Mercury (Hg) and its 
compounds 

Not present  except in lamps 
 
1000ppm 
 
Test Method: 
IEC 62321: CV-AAS, AFS, ICP-
OES, ICP-MS 

1.  Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not 
exceeding: 
 
1a.  For general lighting purposes < 30 W:  2.5 mg per 
burner.   
 
1b. For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W:  3.5 
mg per burner  
 
1c. For general lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W:  5 mg 
per burner 
 
1d. For general lighting purposes ≥ 150 W:  15 mg per burner 
 
1e. For general lighting purposes with circular or square 
structural shape and tube diameter ≤ 17 mm:  7 mg per 
burner 
 
1f. For special purposes:  5 mg per burner 
 
2a. Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for 
general lighting purposes not exceeding: 
 
2a1.  Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter < 9 mm (T2):  4 mg per lamp.  
 
2a2.  Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (T5):  3 mg per lamp. 
 
2a3. Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (T8):  3.5 mg per lamp.   
 
2a4. Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter > 28 mm (T12):  3.5 mg per lamp.   
 
2a5.  Tri-band phosphor with long lifetime (≥ 25 000 h):  5 
mg per  
 
2b. Mercury in other fluorescent lamps not exceeding: 
 
2b1.  Linear halophosphate lamps with tube > 28 mm (T10 
and T12):   
10 mg per lamp        
Expired on April 13, 2012 
 
2b2. Non-linear halophosphate lamps (all diameters):  15 mg 
per lamp 
Expires on April 13, 2016 
 
2b3. Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 
17 mm (T9): 15 mg per lamp 
 
2b4.  Lamps for other general lighting and special purposes 
(induction lamps): 15 mg per lamp 
 
3. Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external 
electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special 
purposes not exceeding: 
 
3a. Short length (≤ 500 mm):  3.5 mg per lamp 
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 

3b. Medium length (> 500 mm and ≤ 1,500 mm):  5 mg per 
lamp 
 
3c. Long length (> 1 500 mm):  13 mg per lamp 
 
4a. Mercury in other low pressure discharge lamps: 15 mg per 
lamp 
 
4b. Mercury in high pressure sodium (vapor) lamps for 
general lighting purposes in lamps with improved color 
rendering index Ra > 60 not exceeding: 
 
4b-I. P ≤ 155 W:  30 mg per burner 
 
4b-II. 155 W < P ≤ 405 W:  40 mg per burner 
 
4b-III. P > 405 W:  40 mg per burner 
 
4c Mercury in other high pressure sodium (vapor) lamps for 
general lighting purposes not exceeding: 
 
4c-I. P ≤ 155 W:25 mg per burner 
 
4c-II. 155 W < P ≤ 405 W:  30 mg per burner 
 
4c-III. P > 405 W:  40 mg per burner 
 
4d. Mercury in high pressure mercury (vapor) lamps (HPMV) 
Expires on April 13, 2015 
 
4e. Mercury in metal halide lamps (MH) 
 
4f. Mercury in other discharge lamps for special purposes not 
specifically mentioned in this Annex 
 
36. Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC 
plasma displays with a content up to 30 mg per display until 1 
July 2010. 
 

Polybrominated 
biphenyl (PBB) 

Not present 
 
Test Method: 
IEC 62321: GCMS 

600ppm max in post consumer plastic feedstock and post 
consumer content plastic resin only. 
Subject to approval.  

Polybrominated 
diphenyl ether (PBDE), 
including DecaBDE 

Not present 
 
Test Method: 
IEC 62321: GCMS 

600ppm max in post consumer plastic feedstock and post 
consumer content plastic resin only (excluding DecaBDE). 
Subject to approval.  

Bis (2-ethylhexyl) 
phthalate (DEHP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment) - from July 22, 2021 

Butyl benzyl phthalate 
(BBP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment) - from July 22, 2021 

Dibutyl phthalate 
(DBP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment) - from July 22, 2021 

Diisobutyl phthalate 
(DIBP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment)- from July 22, 2021 

 
 *- shall apply from July 22, 2019 

 
 
2.3 Product Marking and Information Disclosure  
 
2.3.1 Products for Japan: must meet the requirements of Japanese Industrial Standard for The Marking 
the presence of the Specific Chemical Substances for electrical and electronic equipment (JIS C 
0950:2005, "J-MOSS"). Product development teams must provide product conformity declarations to 
Lenovo’s Japan Environment representative before offering product for sale in Japan.   
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1. Mandatory "R" mark if the product does not meet the requirements of the RoHS Directive.  
2. Optional* green “G” mark to show no such substances are contained (*not required by Lenovo).  
3. Product material declaration table in Japanese on external Lenovo Japan Environment website 
 

 

 
 
2.3.2 “Korea RoHS”: must meet the requirements of The Act for Resource Recycling of Electrical and 
Electronic Equipment and Vehicles (“Korea RoHS”). Product development teams must provide product 
conformity declarations to Korea’s Country Manager representative before offering product for sale in 
Korea. Product declarations must be on the Korea ECOAS (http://www.ecoas.or.kr/) web page before 
offering product for sale in Korea.   

 
2.3.3 Products for Turkey: must meet the requirements of Turkey’s Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) regulation. Product development 
teams must provide product conformity declarations to Lenovo’s Turkey Country Manager representative, 
annually beginning June 2009 for submission to the Turkey Ministry of Environment and Forestry.  
 
2.3.4 Products for People’s Republic of China: must meet requirements of “Management Methods for 
Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products” (“China RoHS”). The official 
documents are in Chinese at http://www.mii.gov.cn/ 

  
1. Environmental Protection Use Period (EPUP)  
Electronic and electrical products, parts, accessories, 
options, Field Replacement Units (FRUs) and Customer 
Replaceable Units (CRUs) for “independent commercial 
sale” in China must be marked with one of two logos:  
 
Logo 1: "e" inside circle indicates product is compliant 
with Requirements of concentration limits for certain 
substances in electrical and electronic products GB/T 
26572-2011or  
 
Logo 2: Environment Protection Use Period (EPUP) in 
years in circle indicating product is noncompliant 
(exceeds) Requirements of concentration limits for 
certain substances in electrical and electronic products 
GB/T 26572-2011  
 
Exception: Parts purchased for manufacturing (internal 
to a product) do NOT need to be marked  
 
EPUP Mark artwork, color, size, font specifications are 
provided in: Labeling Standard SJ/T 11364-2014  

 Logo 1 Green Mark:  C:85,M:30,Y:85,K:20; 
Logo 2 Orange Mark:  C:0,M:75,Y:100,K:0 

 EPUP mark must be on product unless the 
product total surface area is <5000mm2 or is 
of irregular shape. In this case, the EPUP 
mark must be included in the product 
documentation that accompanies the product.  

 Minimum 5 mm x 5 mm EPUP mark size  
 There are no marking color restrictions as 

long as the mark is visible (black and white is 
acceptable). The color green should not be 
used for Logo 2. 

 Lenovo products use EPUP number is "10" for 
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most PC products, monitors and options; “20” 
for enterprise and mobile products; “5” for 
batteries. Should the EPUP mark on a product 
differ from the EPUP mark on product 
documentation, the mark on the product shall 
take precedence.  

2. Substance Disclosure Table  
Products that require Logo 2 must have a Substance Disclosure Table in the product documentation that 
accompanies the product (software or paper-based). This includes system products, parts, FRUs, 
accessories and options for independent commercial sale.  
 

 Text must be in Simplified Chinese (except for "O" and "X")  
 Table must include Product Name, Part Name(s), Insert "O" or "X" for each key part. In cases 

where “X” is shown, Lenovo uses an EU RoHS exemption 
 Minimum font size is 1.8 mm  
 See the example table below 

 
Example: Substance Disclosure Table 

 
 
2.3.5 Vietnam RoHS: must meet the requirements of Circular, provisionally stipulating allowable limit 
contents of a number of toxic or hazardous chemicals in electric or electronic products (“Vietnam RoHS”). 
Product development teams can choose one of following disclosure to show the information on the 
allowable limits of restricted substances before offering product for sale in Vietnam: 
 

 Upload on Website of company 
 User’s guide / Instruction manual of product 
 Information in electronic form (e.g. CD) 
 Printing on the product or packaging 

 
2.3.6 Taiwan RoHS: Must meet the requirements for the certified national standards, Guidance for the 
reduction of restricted chemical substances in electrical and electronic equipment (CNS15663).  This 
provides the product categories, types of restricted hazardous substances, quantity standards and 
standardisation methods. 
 
The presence restricted substances requires the use of the following mark and disclosure table on the 
body, packages, stickers, or user documentation: 
 
 
 

R33B65 
RoHS 

R33B65
RoHS 
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3.0 Substances of Very High Concern (SVHC) in Articles - Reporting Requirements 
 
Lenovo requires suppliers to identify if any Substances of Very High Concern (SVHC) present in an Article 
(Deliverable or Sub-Deliverable as defined by latest EU Article definition) at or above the 0.1% weight by 
weight (w/w) concentration and report the name and CAS number of the SVHC candidate and the quantity 
on the IPC 1752A XML Full Material Disclosure (FMD) via the Green Data Exchange (GDX), refer to Lenovo 
Guide to Full Material Disclosures (Version 1), for the Deliverable/Sub-Deliverable.  
 
See Table 2 in this section for a list of SVHC which must be reported on the Supplier Material Declaration. 
The current candidate list of SVHC as published by the EU is located at:  
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.  
 
This list is subject to change by the European Chemicals Agency (ECHA); contains 168 unique 
substances/entries on the date this specification was published. 
 
If an SVHC is present in a Deliverable at or above the reporting concentrations, the Supplier 
must provide a customer communication to Lenovo meeting the requirements of Article 33 of the EU 
REACH Regulation. 
 
Table 2.                           Lenovo Maximum Concentrations for Substances of Very High Concern (SVHC) 
SVHC (from proposed 
Candidate List)  

CAS Number  
(EC#) 

Reporting 
Concentration  

Examples of industry 
uses  

Acrylamide 
 

79-06-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Synthesis of 
polyacrylamides. 
Polyacrylamides can 
be used in various 
applications, e.g., 
paper processing, 
gels, and grouting 
agent. 

Aluminosilicate, Refractory 
Ceramic Fibers * 

Not available At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

High temperature insulating 
fiber for industrial furnaces, 
pipes, ducts, and cables. 
Fire protection equipment, 
e.g., heat shields. Brake 
pads, air bags, catalytic 
converters, and metal 
reinforcements. 

Ammonium 
pentadecafluorooctanoate 
(APFO) 

3825-26-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Processing aid in the 
production of 
fluoropolymers and 
fluoroelastomers and other 
surfactant uses. 

Anthracene  120-12-7  
(204-371-1) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Scintillator for radiation 
detection. Radiation 
therapy dosimetry.  
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Arsenic acid 7778-39-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Wood preservative, 
finishing agent for glass 
and metal, production of 
copper foil for printed 
circuit boards. 

Benzyl butyl phthalate (BBP)  85-68-7  
(201-622-7) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticiser in plastics(e.g., 
polyvinyl chloride).  
Used in sealants, varnishes, 
paper coatings, inks, resins 
and adhesives. 

1,2-Benzenedicarboxylic 
acid, di-C 6-8- branched 
alkyl esters, C7-rich 
(Diisoheptyl phthalate)  
(DIHP) 

71888-89-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer in PVC, sealants, 
and printing inks. 

1,2-Benzenedicarboxylic 
acid, di-C 7-11- branched 
and linear alkyl esters 
(Di(heptyl, nonyl, undecyl) 
phthalate – DHNUP 

68515-42-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer 

1,2-benzenedicarboxylic acid, 
di-C6-10-alkyl esters; 1,2-
benzenedicarboxylic acid, mixed 
decyl and hexyl and octyl 
diesters with ≥ 0.3% of dihexyl 
phthalate 

68515-51-5 
68648-93-1 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Used in polymer 
preparations and 
compounds and in plastic 
articles for building 
materials. 
- Additive in lubricants and 
adhesives. 
- Additive in coatings, 
paints, thinners, paint 
removes fillers, putties, 
plasters, modeling clay, 
finger paints, ink and 
toners, rubber and plastic 
articles for artist supply. 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
dipentylester, branched and 
linear 

84777-06-0 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

In adhesive, paint and 
plastics 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
dihexyl ester, branched and 
linear 

68515-50-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer 

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-
butylphenol (UV-320) 

3846-71-7 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Light stablizer for a variety 
of plastics and other 
organic substrates. 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylphenol (UV-328) 

25973-55-1 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Light stablizer for a variety 
of plastics and other 
organic substrates. 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-
dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-
4-stannatetradecanoate (DOTE) 

15571-58-1 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Used as heat stabilizer in 
plastic (mainly PVC 
processing). 

reaction mass of 2-ethylhexyl 
10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-
oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate and 2- 
ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-
ethylhexyl) oxy]-2-oxoethyl] 
thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-
dithia-4-stannatetradecanoate  
(reaction mass of DOTE and 
MOTE) 

 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Used as heat stabilizer in 
plastic (mainly PVC 
processing). 

Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) 
(DEHP)  

117-81-7  
(204-211-0) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Plasticiser in plastics(e.g., 
polyvinyl chloride). Used in 
sealants, varnishes, paper 
coatings, inks, resins and 
adhesives.  

Bis(2-methoxyethyl)ether 111-96-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Solvent for battery 
electrolytes, sealants, 
adhesives, paints and 
coatings. 

Bis(2-methoxyethyl) 
phthalate 

117-82-8 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer for nitrocellulose, 
acetyl cellulose, polyvinyl 
acetate, polyvinyl chloride 
and polyvinylidene chloride. 
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Enameled wire, film, high-
strength varnish and 
adhesive. 

Bis(tributyltin)oxide (TBTO) * 56-35-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Antiseptic, antifungal 
agent, paint, pigment, 
antistaining, refrigerant, 
foaming agent, and 
extinguishant. 

Boric acid 10043-35-3, 
11113-50-1 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Applications include 
electrolytic capacitors, 
glass, ceramics, rubber, 
flame retardants, paints, 
industrial fluids, soldering 
products, wood veneers, 
pressed wood panels, and 
film developers. 

Cadmium 7440-43-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Applications include 
batteries, electroplating 
baths, electrical connectors 
and connector inserts, 
cadmium plated fasteners 
and bearing components, 
as an alloying element in 
copper, tin, and zinc alloys, 
electrical conductors, 
electrical contact materials 
in line starters and solenoid 
relays, and other devices 
subject to high surge 
current, pigment in plastic, 
inks, and dispersant in 
plastic.  

Cadmium chloride 10108-64-2 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Manufacture of fungicides, 
dyeing and printing textiles, 
in metal finishing baths. 

Cadmium fluoride 7790-79-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used to alloy metals and for 
optical deposition. 

Cadmium oxide 1306-19-0 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Applications include 
batteries, electroplating 
baths, electrical connectors 
and connector inserts, 
cadmium plated fasteners 
and bearing components, 
as an alloying element in 
copper, tin, and zinc alloys, 
electrical conductors, 
electrical contact materials 
in line starters and solenoid 
relays, and other devices 
subject to high surge 
current, pigment in plastic, 
inks, and dispersant in 
plastic. 

Cadmium sulphate 10124-36-4 
 31119-53-6 

At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable. 

Used for the electroplating 
of cadmium in electronic 
circuits. 

Cadmium sulphide 1306-23-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used as a pigment. Used in 
manufacturing of 
photoresistors. Used for 
thin-film transistors. As a 
thin film can be used in 
piezoelectric and as 
transducers. 

Cobalt (II) carbonate 513-79-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used as an 
intermediate in the 
hydrometallurgical 
purification of cobalt 
from its ores, as an 
inorganic pigment, 
and as a precursor to 
catalysts. 
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Cobalt (II) diacetate 71-48-7 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Used in production of 
intermediate 
chemicals, surface 
treatments, and 
adhesion 
improvement between 
rubber and steel. 

Cobalt dichloride  7646-79-9  
(231-589-4) 

At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable  

Cobalt plating and 
cobalt based pigments 
and drier compounds 
(desiccants).  

Cobalt (II) dinitrate 10141-05-6 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Used in production of 
intermediate 
chemicals, surface 
treatment and 
batteries. 

Cobalt (II) sulphate 10124-43-3 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Used in production of 
intermediate 
chemicals, surface 
treatment, corrosion 
prevention, batteries, 
preparation of 
pigments, 
manufacture of drier 
in lithographic inks. 

Diboron trioxide  1303-86-2 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Glass 

2,2’-dichloro-4,4’-
Methylenedianiline 

101-14-4 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Production of 
polyurethane articles. 

2,4-di-tert-butyl-6-(5-
chlorobenzotriazol-2-
yl)phenol (UV-327) 

3864-99-1 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

UV-protection agents 
in coatings, plastics, 
rubber and cosmetics 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-
4-(tert-butyl)-6-(sec-
butyl)phenol (UV-350) 

36437-37-3 
 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

UV-protection agents in 
coatings, plastics, rubber 
and cosmetics 

Diisopentylphthalate 605-50-5 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Plasticizer. Used in 
manufacture of propellants. 

Di-n-hexyl phthalate (DNHP) 
(synonym - dihexyl phthalate) 

84-75-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Plasticizer 

N,N-dimethylacetamide 127-19-5 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Solvent for production of 
fibers for polymers, e.g., 
acrylic, 
polyurethanepolyurea 
copolymer 

1,2-dimethoxyethane; 
ethylene glycol dimethyl 
ether (EGDME) 

110-71-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Possible use in batteries. 

Dipentyl phthalate (DPP) 131-18-0 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Plasticizer in polyvinyl 
chloride. 

Disodium tetraborate, 
Anhydrous 

1330-43-4 (anhydrous), 
12179-04-3 
(pentahydrate), 
1303-96-4 (decahydrate) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Wood preservative. Biocide. 
Electrolytic capacitors. 

2-Ethoxyethanol 110-80-5 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Solvent for commercial and 
industrial applications. 
Multipurpose cleaner in 
such products as varnish 
remover and degreasers. 

2-Ethoxyethyl acetate 111-15-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Solvent. Used in 
formulations of paints, 
lacquers and varnishes for 
industrial uses. 

Fatty acids, C16-18, lead salts 91031-62-8 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Potential use in PVC 
processing for cables and 
power cords. 

Formaldehyde, oligomeric 
reaction products with aniline 

25214-70-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 

Hardener for epoxy resins 
in adhesives, used in the 
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Deliverable production of high 
performance polymers. 

Hexabromocyclododecane 
(HBCDD) and all major 
diastereoisomers identified (α – 
HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)  

25637-99-4; 134237-50-
6; 134237-51-7; 134237-
52-8  
(247-148-4; 221-695-9) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Flame retardant in extruded 
and expanded polystyrene 
and flexible polyurethane 
foam.  

Hydrazine 7803-57-8; 302-01-2 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Blowing agent for 
thermoplastic and 
Elastomers. Organic dyes 
for textiles. Precursor to 
polymerization catalysts. 
Metallization of glass, 
plastics and metals. Nickel 
and palladium electroless 
deposition. Making PCB 
holes conductive. 

Lead hydrogen arsenate 7784-40-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Biocide for wood. 

Lead monoxide (lead oxide) 
trioxide 

1317-36-8 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Potential use in lead 
acid batteries 
Glass 

Lead oxide sulphate 12036-76-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Potential use in lead acid 
batteries 

Lead titanium trioxide 12060-00-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Ceramics 

2-Methoxyethanol 109-86-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Manufacture of rubber and 
plastic products. 
Multipurpose solvent, for 
example, in varnishes, 
dyes, and resins. 

1-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

High temperature coating, 
urethane dispersions, 
acrylic and styrene latexes. 
Paint remover, industrial 
degreaser, and injection 
head and cast-molding 
equipment 
cleaner. Cleaning, de-
fluxing, edge bead removal 
and photoresist stripping. 

Nitrobenzene  98-95-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used in the production of 
aniline, which is a precursor 
to rubber chemicals, 
pesticides, dyes 
(particularly azo dyes), 
explosives, and 
pharmaceuticals. 

Orange lead (lead tetroxide) 1314-41-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Potential use in lead acid 
batteries. 

Pentadecafluorooctanoic acid 
(PFOA) 

335-67-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Surfactant in emulsion 
polymerization of 
fluoropolymers 

Perfluorononan-1-oic-acid and 
its sodium and ammonium salts 

375-95-1 
21049-39-8 
 4149-60-4 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Processing aid for 
fluoropolymer 
manufacture/lubricating oil 
additive/surfactant for fire 
extinguishers/cleaning 
agent/textile antifouling 
finishing agent/polishing 
surfactant/waterproofing 
agents and in liquid crystal 
display panels 

[Phthalate (2-)]dioxotrilead 69011-06-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Potential plasticizer in cable 
jacketing 

Potassium chromate 7789-00-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Treatment and coating of 
metals. Manufacture of 
reagents and chemicals. 
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Manufacture of textiles. 
Coloring agent in ceramics. 
Tanning and dressing of 
leather. Manufacture of 
pigments and inks. 

Potassium dichromate 7778-50-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Chrome metal 
manufacturing. Treatment 
and coating of metals. 
Manufacture of chemicals. 
Tanning of leather. Textile 
manufacturing. 
Photolithography. Wood 
treatment. Corrosion 
inhibitor in cooling systems. 

1,3-propanesultone 1120-71-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Chemical intermediate in 
the production of 
fungicides, insecticides, 
cationexchange resins, 
dyes, vulcanisation 
accelerators, detergents, 
lathering agents, 
bacteriostats, and a variety 
of other chemicals and as 
corrosion inhibitor for mild 
(untempered) steel and 
electrolyte fluid of lithium 
ion batteries. 

Pyrochlore, antimony lead 
yellow 

8012-00-8 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Potential pigment in paints 
and inks 

5-sec-butyl-2-(2,4-
dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-
methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-
butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-
3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-
dioxane [2] [covering any of 
the individual stereoisomers of 
[1] and [2] or any combination 
thereof] 

 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Fragrance ingredient 

Sodium chromate 7775-11-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Manufacture of chromium 
compounds. 

Sodium dichromate, dihydrate  7789-12-0 
10588-01-9  
(234-190-3) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Metal finishing, passivation 
and metal plating. Pigments 
in paints, plastics, and 
glass.  

Sodium perborate; perboric 
acid, sodium salt 

Not available At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Bleaching agent 

Sodium peroxometaborate 7632-04-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Bleaching agent 

Strontium chromate 7789-06-2 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Paints, varnishes, sealants. 
Coatings in steel and 
aluminum coils. 

Tetraboron disodium 
heptaoxide, hydrate 

12267-73-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Applications include 
electrolytic capacitors, glass 
and glass fibers, ceramics, 
cleaners, industrial fluids, 
metallurgy, adhesives, 
wood applications, and 
flame retardants. 

Tetralead trioxide sulphate 12202-17-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Potential stabilizer in PVC 

Trichloroethylene 79-01-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Industrial solvent. Solvents 
for adhesives. Degreaser 
for metal parts. 
Intermediate in 
manufacture of chlorinated 
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and fluorinated organic 
compounds. 

1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Paint and varnish remover. 
Solvent for oils, fats, 
waxes, rubber, and resins.  
Degreasing agent. 

Triethyl arsenate  15606-95-8  
(427-700-2) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Biocide for wood.  

Zirconia Aluminosilicate, 
Refractory Ceramic Fibers 

Not available At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

High temperature insulating 
fiber for industrial furnaces, 
pipes, ducts, cables, and 
high-temp test equipment. 
Fire protection equipment 
such as heat shields. Also 
used for brake pads, 
catalytic converters, metal  
reinforcement, and air bags 

 
EU REACH Regulation Number 1907/2006 can be found at http://echa.europa.eu/reach/legislation_en.asp 
The EU provides guidance documents for REACH, specifically guidance documents for Substances in 
Articles as well as the candidate list for SVHC at http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm 
Additional information about REACH can be found at the European Chemicals Agency web site at 
http://echa.europa.eu 
 
Annex XVII 
4.0 Definitions  
 
REACH: an acronym for the European Commission Regulation Number 1907/2006 concerning 
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. 
 
RoHS: European Union Directive 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in new 
electrical and electronic equipment that became effective July 1, 2006.  
 
Substance(s) of Very High Concern (SVHC) 
1. Substances meeting the criteria for classification in accordance with EU Directive 
67/548/EEC: 

 Carcinogenic category 1 or 2 
 Mutagenic category 1 or 2 
 Toxic for reproduction category 1 or 2; 

2. Substances which are persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) or very persistent and very 
bioaccumulative (vPvB) in accordance with the criteria set out in Annex XIII of the EU REACH 
Regulation; 
3. Substances- such as those having endocrine disrupting properties or those having PBT 
properties or vPvB properties which do not fulfill the criteria of 2 above - for which there is 
scientific evidence of probable serious effects to human health or the environment which give 
rise to an equivalent level of concern to those of other substances listed in 1 or 2 and which are 
identified on a case-by-case basis in accordance with the procedure set out in Article 59 of 
REACH. This definition is from the EU REACH Regulation, Article 57. 
 
Article - an object composed of one or more substances or mixtures which during production is given a 
special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical 
composition. Every single component in a product can also be defined as an article. This definition is 
from EU Regulation 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH). 
 
Deliverable(s): any tangible item(s) delivered by or for a Supplier to Lenovo in accordance with a 
purchase contract or other agreement with Lenovo. Deliverables include, but are not limited to, 
components, materials, parts, and products. 
 
Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT): based upon IEEE Standard 1680 for 
the Assessment of Personal Computer Products (1680). Refer to: http://www.epeat.net/ 
 
Intentionally added: deliberate use in a product, material, part, assembly  
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Homogenous material: of uniform composition throughout (e.g., plastics, ceramics, glass, metals, alloys, 
resins, coatings, solder, flux). 
 
Mechanically disjointed: Separated by mechanical actions such as unscrewing, cutting, crushing, 
grinding, and abrasive processes 
 
ppm = parts per million = mg / kg.  Mass of substance as a percentage of the homogenous material, not 
the weight of substance in the entire part or product unless otherwise noted. 1000 ppm = 0.1%; 100 ppm 
= 0.01% by weight 
 
Preparation: a mixture or solution composed of two or more substances, for example paint, 
lubricant or ink. This definition is found in the EU Council Directive relating to restrictions on 
the marketing and use of certain dangerous substances and preparations and EU Regulation 
1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH). 
 
Substance: a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any 
manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving 
from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of 
the substance or changing its composition. This definition is found in the EU Council Directive relating to 
restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations and EU 
Regulation 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH). Substance includes such examples as ethanol and metals. Note: metals are included here not in 
the form of a part or product such as a heat sink or sheet metal cover but as a metal such as aluminum or 
aluminum alloy. Substance goes beyond a pure chemical compound defined by a single molecular 
structure. The definition of the substance includes different constituents such as impurities. Also note the 
word “substance” is used throughout this specification, only the “Substance” with a capital letter refers to 
this specific definition. 
 
Threshold level: Concentration limit above which the presence of a substance in a material or product 
must be declared 
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Appendix: Guidance: RoHS summary checklist Requirement 
Met 

1. General Yes No 
a. Lenovo 
Environmental 
Specifications 
41A7731, 417733 

Requirement:  Mandatory for new Lenovo brand products, materials, parts 
and assemblies incorporated into Lenovo Brand products  
worldwide*. 

  

Affected Parts: Electronic Hardware parts / Products 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration  

b. European Union 
RoHS Compliance  

Requirement:  Mandatory for new Lenovo brand products, materials, parts 
and assemblies incorporated into Lenovo Brand products  
worldwide*.  

  

Affected Parts: New electronic Hardware products and parts.  Does not apply 
to spare parts for equipment put on the market before July 1, 
2006, batteries.  

Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration  

c. "China RoHS" 
Compliance 

Requirement:  Mandatory for products offered for sale in the People’s 
Republic of China 

  

Affected Parts: Electronic hardware parts / products except batteries,  
Supplier must 
declare 
compliance by:  

1. EPUP Mark on the product/option (or on the Pubs if the 
product is small or of irregular shape) 
2. Substance Disclosure Table inside the product box 
shipping into China (must be in Chinese, except "O", "X") 
3. Date of manufacture in YYYY-MM-DD format on the 
product or on the product's sales package 
4. “China RoHS” Packaging Recycle Marks   

d. “J-Moss” 
Compliance 

Requirement: Mandatory for products imported into or manufactured in 
Japan 

  

e.”Turkey RoHS” 
Compliance 

Requirement: Mandatory for products offered for sale in the Republic of 
Turkey 

  

Affected parts: New products, options and parts must comply with Turkey 
RoHS material restrictions (same as European Union RoHS 
material restrictions) 

  

Supplier must 
declare 
compliance by: 

Lenovo Supplier Material Declaration 

Keep all information and documents showing that products 
they sale to Lenovo meet the technical criteria mentioned in 
this Regulation for 5 years starting from the date the product 
is released to the market. Retain information in Lenovo 
Filenet(ECM)-Worldwide Supplier Material Declarations 

  

f. “Korea RoHS” 
Compliance 

Requirement: Mandatory for products for Korea. Product Declaration 
required on Korea website before product is offered for sale 

  

g. EPEAT 4.1.2.1 
Elimination of 
intentionally added 
Cadmium (Cd) 

Requirement:  Mandatory for Lenovo EPEAT products. See 
http://www.epeat.net/for more information  
Shall not exceed 50 ppm in homogeneous material 

  

Affected Parts: All parts except battery *1. Exceptions for recycled materials 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration 

RoHS exempt 
substances:  

Include in ppm calculation 

Remarks *1:  Computers, Workstations, Monitors.  FRUs and Options are 
not in scope. 

h. EPEAT 4.1.4.1 Lead 
- Required for Visual 
Display Units Only 

Requirement:  Required for Visual Display Units (VDUs) 
Required for EPEAT Products or when requested by Lenovo. 
See http://www.epeat.net/ Shall not contain lead greater 
than 50 ppm by weight 

  

Affected Parts: LCD and LCD front/rear cover only 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration 

RoHS exempt Can be removed from ppm calculation 
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Appendix: Guidance: RoHS summary checklist Requirement 
Met 

substance:  
i. EPEAT 4.1.5.1 
Elimination of 
intentionally added 
Hexavalent 
Chromium (Cr6) 

Requirement:  Required for EPEAT Products or when requested by Lenovo. 
See http://www.epeat.net/ Shall not exceed 500 ppm in 
homogenous materials 

  

Affected Parts: Hardware parts -- especially metals, fasteners 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration 

RoHS Exempt 
Substances 

Include in ppm calculation  

j. Supplier RoHS-
compliance 

Supplier 
responsibility  

Mandatory.  Supplier maintains effective compliance process 
including technical documentation which demonstrates 
actions to verify RoHS-compliance. Upon request by Lenovo 
the supplier will verify compliance of materials, parts, 
components, and/or products to Lenovo's RoHS Specification 
via analytical testing or other suitable means. 

  

k. Lenovo approved 
Lead (Pb)-free solder 

Supplier Lenovo approved lead (Pb)-free solders:  Tin-silver-copper 
(Sn-Ag-Cu (SAC)) solder. Other lead (Pb)-free solders must 
be approved by Lenovo, on a case by case basis 

  

l. Lenovo approved 
Lead (Pb)-free 
printed circuit board 
finish 

Supplier . Lenovo approved lead (Pb)-free Printed Circuit Boards 
finishes:  Organic Solder Preservatives (OSP). Other 
materials may be approved by Lenovo, on a case by case 
basis 

  

m. Whisker Mitigation Supplier Suppliers shall implement whisker growth countermeasures. 
Reference:  JEDEC Standard JESD22-A121 Lenovo reserves 
the right to request Supplier tin whisker test data  
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Revision History 

Version Date Change Description 
0 Jun 2006 Initial issue 
1 Nov 2006 Added EU RoHS exemptions 22-29, Revised Cd threshold from 75 to 100 ppm, Added 

requirement for Supplier Test Report upon request, Defined OEM-contract manufacturer 
responsibility for Supplier Material Declaration, Added reference to China RoHS, J-Moss, US 
RoHS regulations 

2 Jun 2007 Updated to include systems, printers, options, visual display devices, Deleted expired RoHS 
exemption for Cr6, Updated Packaging Specification Reference 

3 Dec 2007 Added reference to Korea RoHS Declaration, ppm calculation, exemption 9a may not be 
used, Added Consumer product signoff  

4 Aug 2008 EC M07149H. Added Lenovo RoHS Checklist, China RoHS Supplier Letter, J-Moss marks.  
5 October 

2008 
Cr6 threshold changed to intentionally added; corrected typo (Table  1: 0.01 corrected to 0.1 
for lead), added reference to Turkey RoHS effective June 2009); added 3 new RoHS 
exemptions  
30. Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located 
directly on the voice coil 
in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) 
and more. 
31. Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used 
for liquid crystal displays, design or industrial lighting). 
32. Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser 
tubes  

6 March 2010 Added REACH information (requirements, SVHC listing, etc.); added/updated EU RoHS 
exemptions 33-38 (Cadmium, Lead, Mercury); updated Turkey RoHS information. 

7 September 
2012 

Updated RoHS exemption list; updated REACH SVHC listing 

8 September 
2013 

Updated and included other jurisdictions with RoHS requirements. 
Updated RoHS exemption list per Directive 2011/65/EU. 
Updated REACH SVHC listing per 20 June 2013 Candidate List. 
Updated Environmental Protection Use Period (EPUP) information to reflect current regulation 
requirements. 
Added information describing Vietnam RoHS requirements. 
Updated EU Directive to reflect the current version. 

9 July 2014 Updated REACH SVHC listing per 16 June 2014 Candidate List 
10 March 2015 Updated REACH SVHC listing per 17 December 2014 Candidate List. 

Update: 600ppm allowance for PBBs, PBDEs, excluding DecaBDE in 
PCC recyclate and plastic resins. 

11 August 
2015 

Added 4 phthalates per new Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 
(Directive 2011/65/EU). 
Updated REACH SVHC listing per  15 June 2015 Candidate List 

12 March 2016 Updated REACH SVHS listing per 17 December 2015 Candidate List. 
Added Taiwan RoHS mark and Disclosure table information. 
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 5283519    Data da consulta:   02/03/2022    CR emitido em:   24/02/2022    CR válido até:   24/05/2022
Dados básicos

CNPJ: 07.275.920/0001-61

Razão social: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

Nome fantasia: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

Data de abertura: 03/03/2005

Endereço

Logradouro: ESTM JOSE COSTA DE MESQUITA    Complemento:   MOD 5 A 10

N.º: 200    Municipio:   INDAIATUBA

Bairro: CHACARA ALVORADA    UF:   SP

CEP: 13337-200

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por
instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por
instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme
regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Fechar

Categoria Detalhe
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações 2 - Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática

Código Atividade
0004-00 Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-10 Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-40 Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
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OVERVIEW

1. Power button 8. HDMI

2. USB-C 3.2 Gen 1 9. USB 3.2 Gen 1

3. USB 3.2 Gen 2 10. Optional port 1 (VGA is shown)

4. Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 11. 2x USB 2.0

5. Power connector 12. Optional port 2 (serial is shown)

6. DisplayPort 13. Ethernet (RJ-45)

7. USB 3.2 Gen 1

ThinkCentre M75q Gen 2

PSREF
Product Specifications
Reference

1 of 8ThinkCentre M75q Gen 2 - January 26 2022
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PERFORMANCE
Processor
Processor Family
AMD Athlon™ or AMD Ryzen™ 3 / 5 / 7 Processor

Processor**

Processor Name Cores Threads Base 
Frequency

Max 
Frequency Cache Memory 

Support Processor Graphics

AMD Athlon Silver 
3050GE 2 4 3.4GHz 3.4GHz 1MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2666 AMD Radeon™ 
Graphics

AMD Athlon Silver 
PRO 3125GE 2 4 3.4GHz 3.4GHz 1MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2666 AMD Radeon 
Graphics

AMD Athlon Gold PRO 
3150GE 4 4 3.3GHz 3.8GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon 
Graphics

AMD Ryzen 3 3200GE 4 4 3.3GHz 3.8GHz 2MB L2 / 
4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon Vega 8 

Graphics

AMD Ryzen 3 4300GE 4 8 3.5GHz 4.0GHz 2MB L2 / 
4MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 

Graphics

AMD Ryzen 3 5300GE 4 8 3.6GHz 4.2GHz 2MB L2 / 
8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 

Graphics

AMD Ryzen 3 PRO 
4350GE 4 8 3.5GHz 4.0GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 
Graphics

AMD Ryzen 3 PRO 
5350GE 4 8 3.6GHz 4.2GHz 2MB L2 / 

8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 
Graphics

AMD Ryzen 5 4600GE 6 12 3.3GHz 4.2GHz 3MB L2 / 
8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 

Graphics

AMD Ryzen 5 5600GE 6 12 3.4GHz 4.4GHz 3MB L2 / 
16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 

Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
3350GE 4 8 3.3GHz 3.9GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon Vega 11 
Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
4650GE 6 12 3.3GHz 4.2GHz 3MB L2 / 

8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 
Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
5650GE 6 12 3.4GHz 4.4GHz 3MB L2 / 

16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 
Graphics

AMD Ryzen 7 4700GE 8 16 3.1GHz 4.3GHz 4MB L2 / 
8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 

Graphics

AMD Ryzen 7 5700GE 8 16 3.2GHz 4.6GHz 4MB L2 / 
16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 

Graphics

AMD Ryzen 7 PRO 
4750GE 8 16 3.1GHz 4.3GHz 4MB L2 / 

8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 
Graphics

AMD Ryzen 7 PRO 
5750GE 8 16 3.2GHz 4.6GHz 4MB L2 / 

16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon 
Graphics

Operating System
Operating System**

Windows® 11 Pro 64•
Windows 11 Home 64•
Windows 11 DG Windows 10 Pro 64•
Windows 10 Pro 64•
Windows 10 Home 64•
Windows 10 IoT Enterprise•
Ubuntu Linux•
No operating system•

ThinkCentre M75q Gen 2

PSREF
Product Specifications
Reference
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Graphics
Graphics**[1]

Graphics Type Memory Connector Max Resolution Key 
Features

AMD Radeon 
Vega 8 
Graphics

Integrated Shared
1x HDMI®, 1x DisplayPort™, 1x 
optional port (VGA / 2nd DP / 
USB-C / 2nd HDMI / dual DP)

3840x2160@30Hz or 
2560x1440@60Hz(HDMI), 
1920x1200@60Hz(VGA), 
3840x2160(DP)@60Hz

DirectX® 
12

AMD Radeon 
Vega 11 
Graphics

Integrated Shared
1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x 
optional port (VGA / 2nd DP / 
USB-C / 2nd HDMI / dual DP)

3840x2160@30Hz or 
2560x1440@60Hz(HDMI), 
1920x1200@60Hz(VGA), 
3840x2160(DP)@60Hz

DirectX 
12

AMD Radeon 
Graphics Integrated Shared

1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x 
optional port (VGA / 2nd DP / 
USB-C / 2nd HDMI / dual DP)

3840x2160@30Hz or 
2560x1440@60Hz(HDMI), 
1920x1200@60Hz(VGA), 
3840x2160(DP)@60Hz

DirectX 
12

Notes:
The information of integrated graphics are not applicable for the models without integrated graphics (for the details, please refer to 
processor section)

1. 

Monitor Support
Monitor Support
Supports up to 3 independent displays via onboard ports (DisplayPort + HDMI) and optional ports (VGA / 2nd DP / 2nd 
HDMI / USB-C / 2x DP)

Chipset
Chipset
AMD PRO 500 chipset

Memory
Max Memory[1]

Up to 64GB DDR4-3200

Memory Slots
Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable

Memory Type[2]

DDR4-3200

Notes:
The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings. The system may support more memory as the 
technology develops.

1. 

Installed memory is actually 3200MHz, but may run at 2666MHz, 2933MHz or 3200MHz depending on the memory support capability 
of processor

2. 

Storage
Storage Support
Up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD 
• 2.5" HDD up to 1TB 
• M.2 SSD up to 1TB

Storage Type***

Disk Type Interface RPM Security

2.5" SATA HDD SATA 6Gb/s 5.4K -

2.5" SATA HDD SATA 6Gb/s 7.2K -

M.2 2242 SSD PCIe® NVMe®, PCIe 3.0 x2 - -

ThinkCentre M75q Gen 2

PSREF
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M.2 2280 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 - Opal

Removable Storage
Optical**

DVD-ROM, slim (9.0mm), via USB external ODD box•
DVD burner (DVD±RW), slim (9.0mm), via USB external ODD box•
None•

Multi-Media
Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC222 codec

Speakers
Single speaker, 1.5W x1

Power Supply
Power Supply**

Power Type Efficiency Key Features

65W Adapter 89% Autosensing

90W Adapter 89% Autosensing

DESIGN
Input Device
Keyboard**

Lenovo Calliope Keyboard (USB connector), black•
Lenovo Calliope Wireless Keyboard, black•
Lenovo Traditional Keyboard (USB connector), black•
No keyboard•

Mouse**
Lenovo Calliope Mouse (USB connector), black•
Lenovo Calliope Wireless Mouse (2.4GHz via USB receiver), black•
Lenovo Fingerprint Mouse (USB connector), Windows Hello support, black•
No mouse•

Mechanical
Form Factor
Tiny (1L)

Dimensions (WxDxH)

Models Dimensions

Tiny only 179 x 183 x 34.5 / 37 mm with rubber feet (7.05 x 7.2 x 1.36 / 1.5 inches with rubber feet)

Weight

Models Weight

Tiny only 1.25 kg (2.76 lbs)

Case Color
Black

Bays
1x 2.5" disk bay

Expansion Slots
One M.2 slot (for WLAN)•
One M.2 slot (for SSD)•

EOU
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(Optional) toolless chassis open (toolless chassis screw required) and toolless M.2 SSD, HDD, memory assembly / removal

Stand
Vertical stand•
No stand•

Mounting
VESA mount bracket kit, supports VESA mount 75mm and 100mm•
None•

CONNECTIVITY
Network
Onboard Ethernet

Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111HN, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN•
Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111FP, 1x RJ-45, supports DASH and Wake-on-LAN•

WLAN + Bluetooth®**
Realtek RTL8822CE, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth 5.0, M.2 card•
Realtek RTL8852AE, Wi-Fi 6, 802.11ax Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.2, M.2 card•
Intel® Wireless-AC 9260, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 card•
Intel Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.2, M.2 card•
No WLAN and Bluetooth•

Ports[1]

Front Ports
1x USB 3.2 Gen 2 (Always On and fast charge)•
1x USB-C 3.2 Gen 1•
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)•

Rear Ports[2]

2x USB 2.0•
2x USB 3.2 Gen 1•
1x HDMI•
1x DisplayPort•
1x Ethernet (RJ-45)•

Optional Rear Ports***
2x USB 3.2 Gen 1 (occupies port 1 and 2)•
4x USB 3.2 Gen 1 ports (share one USB 3.2 Gen 1 bandwidth, occupy optional port 1 and 2)•
2x DisplayPort (occupies port 1 and 2)•
Optional port 1 (one of VGA / 2nd DisplayPort / 2nd HDMI / serial / USB-C 3.2 Gen 1 with DisplayPort function)•
Optional port 2 (serial)•
1x parallel•

Notes:
The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file 
attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed. 
USB 2.0: 480 Mbit/s; 
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s; 
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s; 
USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s; 
Thunderbolt™ 3: 40 Gbit/s; 
FireWire 400: 400 Mbit/s; 
FireWire 800: 800 Mbit/s

1. 

For video ports on discrete graphics, please see graphics section2. 

Monitor Cable
Monitor Cable***

VGA Cable Tiny•
DP to dual DP dongle•
DP to DVI-D dongle•
DP to HDMI 1.4 dongle•
DP to VGA cable (1.5M)•
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DP to VGA dongle•
HDMI to HDMI cable (1.5m)•
HDMI to VGA dongle•
No monitor cable•

SECURITY & PRIVACY
Security
Security Chip
Discrete TPM 2.0, TCG certified

Physical Locks
Kensington® Security Slot

Chassis Intrusion Switch
Chassis intrusion switch

BIOS Security
Administrator password•
Power-on password•
Hard disk password•
Boot sequence control•
Boot without keyboard and mouse•
Individual USB port disablement•

MANAGEABILITY
System Management
System Management

DASH 1.2•
No DASH•

SERVICE
Warranty
Base Warranty**[1]

1-year depot service•
1-year limited onsite service•
3-year limited onsite service•
No base warranty•

Notes:
More information of warranty policy, please access https://pcsupport.lenovo.com/warranty1. 

ENVIRONMENTAL
Operating Environment
Temperature

Operating: 5°C (41°F) to 35°C (95°F)•
Storage: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F)•

Humidity
Operating: 20% to 80%•
Storage: 10% to 90%•

Altitude
Operating: 0 m (0 ft) to 3048 m (10,000 ft)•
Storage: 0 m (0 ft) to 12192 m (40,000 ft)•

CERTIFICATIONS
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Green Certifications
Green Certifications

(Optional) EPEAT™ Gold•
ENERGY STAR® 8.0•
ErP Lot 3•
TCO•
RoHS compliant•

Other Certifications
Mil-Spec Test
MIL-STD-810H military test passed

 
 

Feature with ** means that only one offering listed under the feature is configured on selected models.•

Feature with *** means that one or more offerings listed under the feature could be configured on selected 

models.

•

Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not 

responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS,” 

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow 

disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to 

you.

•

The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without 

notice.

•
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Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em Apêndice A 
"Avisos" na página 29.

Versão 3, Quinta Edição (Mai 2020)

© Copyright Lenovo 2017, 2020. 
AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um 
contrato de Administração de Serviços Geral (GSA), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às 
restrições definidas no Contrato Nº GS-35F-05925.

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1259



Conteúdo

Sobre estas informações . . . . . . . . iii

Capítulo 1.  Instruções de segurança 
(S001-S041) . . . . . . . . . . . . . . . 1
S001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

S002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

S003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

S004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

S005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

S006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

S007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

S008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

S009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

S010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

S011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

S012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

S013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

S014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

S015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

S016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

S017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

S018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

S019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

S020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

S021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

S022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

S023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

S024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

S025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

S026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

S027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

S028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

S029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

S030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

S031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

S032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

S033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

S034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

S035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

S036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

S037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

S038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

S039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

S040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

S041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Capítulo 2.  Instruções de segurança 
(R001-R009) . . . . . . . . . . . . . . 19
R001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

R002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

R003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

R004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

R005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

R006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

R007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

R008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

R009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Capítulo 3.  Instruções de segurança 
(I001-I002) . . . . . . . . . . . . . . . 25
I001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

I002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Capítulo 4.  Etiquetas de  
segurança . . . . . . . . . . . . . . . 27

Apêndice A.  Avisos . . . . . . . . . . 29
Marcas Registradas . . . . . . . . . . . . . 30

© Copyright Lenovo 2017, 2020 i

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1260



ii Data Center Group Informações sobre Segurança

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1261



Sobre estas informações

Nota: Para produtos Lenovo System x e System Storage comprados antes de julho de 2017, consulte:  
http://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.sysx.safety.doc/safety_page.html.

Estas Informações sobre Segurança do Data Center Group, Versão 2 contêm as instruções de segurança e 
as etiquetas de segurança que podem aparecer na documentação do produto Lenovo Data Center Group 
(DCG). 

Importante: Leia atentamente estas informações sobre segurança e quaisquer informações adicionais 
sobre segurança que possam ser fornecidas especificamente para os produtos Lenovo DCG antes de 
instalar os produtos. 

As instruções de segurança consistem em avisos de perigo e cuidado para sistemas Lenovo DCG, racks de 
sistema e outros componentes. 
• Perigo chama a atenção para situações que são potencialmente letais ou extremamente perigosas para 

as pessoas. 
• Cuidado chama a atenção para situações que são potencialmente perigosas para pessoas por causa das 

condições existentes.

Em geral, as etiquetas de segurança são aplicadas diretamente a produtos ou componentes para avisar 
sobre possíveis riscos.

As Informações sobre Segurança do Data Center Group, Versão 2 estão disponíveis em vários idiomas e, na 
maioria dos casos, serão exibidas no idioma que você configurou para seu navegador da Web.

As instruções de segurança estão divididas em três grupos e receberam um identificador (ID) utilizado 
consistentemente em documentos do produto Lenovo DCG para permitir a referência cruzada com as 
mesmas instruções de segurança em quaisquer das versões de idioma dos documentos de Informações 

sobre Segurança do Data Center Group, Versão 2. Os grupos e faixas de ID estão relacionados a seguir: 

• Instruções S001-S041: Instruções de segurança gerais.

• Instruções R001-R009: Instruções de segurança que se aplicam a produtos instalados em um gabinete 
de rack.

• Instruções I001-I002: Instruções de segurança que se aplicam a produtos de infraestrutura de rack (por 
exemplo, opções de PDU e UPS).
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Capítulo 1. Instruções de segurança (S001-S041)

Esta seção inclui instruções gerais de segurança que podem aparecer na documentação do produto 
Lenovo. Essas instruções segurança chamam a atenção para situações que são potencialmente letais ou 
perigosas para as pessoas. 

S001
S001 

PERIGO

Corrente elétrica proveniente de cabos de energia, de telefone e de comunicação é perigosa.  
Para evitar risco de choque elétrico:

• Não conecte ou desconecte quaisquer cabos ou execute instalação, manutenção ou 
reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.

• Conecte todos os cabos de energia a tomadas corretamente instaladas e aterradas.

• Todo equipamento que for conectado a este produto deve ser conectado a tomadas 
corretamente instaladas.

• Quando possível, utilize apenas uma das mãos para conectar ou desconectar cabos de sinal.

• Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidência de fogo, água ou danos estruturais.

• Desconecte os cabos de energia conectados, os sistemas de telecomunicações, as redes e os 
modems antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que seja instruído de outra maneira 
nos procedimentos de instalação e configuração.

• Conecte e desconecte os cabos conforme descrito na tabela apresentada a seguir ao instalar, 
mover ou abrir tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para Conectar: Para Desconectar:

1. DESLIGUE tudo.
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Conecte os cabos de energia às tomadas.
5. LIGUE os dispositivos.

1. DESLIGUE tudo.
2. Remova os cabos de alimentação das tomadas.
3. Remova os cabos de sinal dos conectores.
4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

© Copyright Lenovo 2017, 2020 1
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S002
S002 

CUIDADO: 
O botão de controle de energia no dispositivo e o botão liga/desliga na fonte de alimentação não 
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo 
de alimentação. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os 
cabos de energia estão desconectados da fonte de alimentação.

S003
S003 

CUIDADO: 
Se instalar a opção de suporte flexível na extremidade do cabo de alimentação que está conectado ao 
dispositivo, você deverá conectar a outra extremidade do cabo de alimentação a uma fonte de 
alimentação que possa ser facilmente acessada.

S004
S004 

CUIDADO: 
Ao substituir a bateria de lítio, utilize apenas uma bateria Lenovo com número de peça especificado 
ou um tipo de bateria equivalente recomendado pelo fabricante. Se o seu sistema possui um módulo 
com uma bateria de lítio, substitua-o apenas por um módulo do mesmo tipo e do mesmo fabricante. A 
bateria contém lítio e pode explodir se não for utilizada, manuseada ou descartada da forma correta. 
Não: 

• Jogue nem insira na água

• Exponha a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F)

• Conserte nem desmonte

Descarte a bateria conforme requerido pelas ordens ou regulamentações locais.
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S005
S005 

CUIDADO: 
A bateria é do tipo íon de lítio. Para evitar uma possível explosão, não queime a bateria. Substitua-a 
somente por uma parte aprovada. Recicle ou descarte a bateria conforme as instruções dos 
regulamentos locais. 

S006
S006 

CUIDADO: 
Quando produtos a laser (como CD-ROMs, unidades de DVD, dispositivos de fibra óptica ou 
transmissores) forem instalados, observe o seguinte:  

• Não remova as tampas. Remover as tampas do produto a laser pode resultar em exposição à 
radiação a laser perigosa. Não existem peças que podem ser consertadas no interior do 
dispositivo.

• A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles 
especificados aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação.

S007
S007 

CUIDADO: 
Este produto contém laser Classe 1M. Não olhe diretamente em instrumentos óticos. 
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S008
S008 

PERIGO

Alguns produtos a laser contêm um diodo de laser integrado, da Classe 3A ou Classe 3B. Note o 
seguinte:  
Radiação a laser quando aberto. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou com instrumentos 
óticos, e evite exposição direta ao feixe. 

S009
S009 

CUIDADO: 
Para evitar lesões corporais, desconecte os cabos do ventilador antes de remover o ventilador do 
dispositivo.

S010
S010 

CUIDADO: 
Não coloque nenhum objeto pesando mais de 82 kg (180 lb) sobre os dispositivos montados no rack. 

S011
S011 

CUIDADO: 
Bordas, cantos ou juntas pontiagudos nas proximidades. 
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S012
S012 

CUIDADO: 
Superfície quente nas proximidades. 

S013
S013 

PERIGO

A sobrecarga de um circuito de ramificação representa um potencial risco de disparo e choque 
elétrico sob certas condições. Para evitar esses riscos, assegure-se de que os requisitos elétricos 
do sistema não excedam os requisitos de proteção do circuito derivado. Consulte as informações 
que são fornecidas com o dispositivo para obter as especificações elétricas.

S014
S014 

CUIDADO: 
Voltagens, correntes e níveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de 
serviço qualificado está autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta. 

S015
S015 

CUIDADO: 
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Certifique-se de que o rack está preso adequadamente para evitar a inclinação quando a unidade do 
servidor estiver estendida.

S016
S016 

CUIDADO: 
As saídas de alguns acessórios ou placas de opções excedem a Classe 2 ou os limites de fonte de 
alimentação limitados e devem ser instaladas com o cabeamento de interconexão apropriado de 
acordo com o código elétrico nacional.

S017
S017 

CUIDADO: 
Lâminas móveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do 
corpo a distância.

S018
S018 

CUIDADO: 
Para reduzir o risco de choque elétrico ou riscos relacionados à energia:  

• Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados em um local de 
acesso restrito, conforme definido pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões 
para segurança de equipamentos eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e 
tecnologia de comunicações.

• Conecte o equipamento a uma fonte Safety Extra Low Voltage (SELV) aterrada com segurança. 
Uma fonte SELV é um circuito secundário que é projetado para que as condições normais e de 
falha única não façam com que as voltagens excedam um nível seguro (corrente direta de 60 V).

• A proteção para corrente excessiva do circuito de ramificação deve ser classificada em um mínimo 
de 5 A até um máximo de 15 A.

• Use apenas condutores American Wire Gauge (AWG) 14 ou condutores de cobre de 2,5 mm2, não 
excedendo 3 metros de comprimento.

• Aplique torque nos parafusos do terminal de fio para 12 libras-polegadas (1,4 Newton-metros).
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• Incorpore um dispositivo de desconexão disponível aprovado e testado no cabeamento de campo.
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S019
S019 

CUIDADO: 
O botão liga/desliga do dispositivo não desliga a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. Também é 
possível que o dispositivo tenha mais de uma conexão com a energia dc. Para remover toda a 
corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todas conexões com a energia dc sejam 
desconectadas dos terminais de entrada de energia dc.

S020
S020 

CUIDADO: 
Para evitar lesão corporal, antes de levantar a unidade, remova todos os blades para reduzir o peso.

S021
S021 

CUIDADO: 
Uma energia perigosa está presente quando o blade é conectado à fonte de alimentação. Sempre 
recoloque a tampa do blade antes de instalá-lo.
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S022
S022 

CUIDADO: 
Para reduzir o risco de choque elétrico ou riscos relacionados à energia:  

• Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados em um local de 
acesso restrito, conforme definido pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões 
para segurança de equipamentos eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e 
tecnologia de comunicações.

• Conecte o equipamento a uma fonte Safety Extra Low Voltage (SELV) aterrada com segurança. 
Uma fonte SELV é um circuito secundário que é projetado para que as condições normais e de 
falha única não façam com que as voltagens excedam um nível seguro (corrente direta de 60 V).

• A proteção para corrente excessiva do circuito de ramificação deve ser classificada em um mínimo 
de 13 A até um máximo de 15 A.

• Use apenas condutores American Wire Gauge (AWG) 16 ou condutores de cobre de 1,3 mm2, não 
excedendo 3 metros de comprimento.

• Aplique torque nos parafusos do terminal de fio para 12 libras-polegadas (1,4 Newton-metros).

• Incorpore um dispositivo de desconexão disponível aprovado e testado no cabeamento de campo.

S023
S023 

CUIDADO: 
Não coloque nenhum objeto pesando mais de 50 kg (110 lb) sobre os dispositivos montados no rack. 
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S024
S024 

CUIDADO: 
Para reduzir o risco de choque elétrico ou riscos relacionados à energia:  

• Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados em um local de 
acesso restrito, conforme definido pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões 
para segurança de equipamentos eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e 
tecnologia de comunicações.

• Conecte o equipamento a uma fonte Safety Extra Low Voltage (SELV) aterrada com segurança. 
Uma fonte SELV é um circuito secundário que é projetado para que as condições normais e de 
falha única não façam com que as voltagens excedam um nível seguro (corrente direta de 60 V).

• A proteção para corrente excessiva do circuito de ramificação deve ser classificada em um mínimo 
de 12 A até um máximo de 15 A.

• Use apenas condutores American Wire Gauge (AWG) 14 ou condutores de cobre de 2,5 mm2, não 
excedendo 3 metros de comprimento.

• Aplique torque nos parafusos do terminal de fio para 12 libras-polegadas (1,4 Newton-metros).

• Incorpore um dispositivo de desconexão disponível aprovado e testado no cabeamento de campo.

S025
S025 

CUIDADO: 
Não coloque nenhum objeto em cima de dispositivos montados em rack. 

S026
S026 

CUIDADO: 
Partes móveis perigosas nas proximidades. 
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S027
S027 

CUIDADO: 
Esse equipamento foi projetado para permitir a conexão do condutor aterrado do circuito de 
alimentação DC com o condutor aterrado no equipamento. Se houver esta conexão, todas as 
condições a seguir deverão ser atendidas:  

• Este equipamento deve ser conectado diretamente ao condutor do eletrodo terra do sistema de 
alimentação dc ou a um jumper de ligação de uma barra ou barramento de terminal terra ao qual o 
condutor do eletrodo terra do sistema de alimentação está conectado.

• Este equipamento deve estar localizado na mesma área imediata (como em gabinetes adjacentes) 
que outros equipamentos que estiverem conectados entre o condutor aterrado do mesmo circuito 
de alimentação dc e o condutor terra e também o ponto do terra do sistema dc. O sistema dc não 
deve ser aterrado em nenhum outro local.

• A fonte de alimentação dc deve estar localizada dentro do mesmo local em que esse equipamento.

• A comutação ou desconexão de dispositivos não deve ser no condutor do circuito aterrado entre a 
fonte dc e o ponto de conexão do condutor do eletrodo terra.

S028
S028 

CUIDADO: 
Para reduzir o risco de choque elétrico ou riscos relacionados à energia:  

• Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados em um local de 
acesso restrito, conforme definido pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões 
para segurança de equipamentos eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e 
tecnologia de comunicações.

• Conecte o equipamento a uma fonte Safety Extra Low Voltage (SELV) aterrada com segurança. 
Uma fonte SELV é um circuito secundário que é projetado para que as condições normais e de 
falha única não façam com que as voltagens excedam um nível seguro (corrente direta de 60 V).

• A proteção para corrente excessiva do circuito de ramificação deve ser classificada como 20 A.

• Use apenas condutores American Wire Gauge (AWG) 12 ou condutores de cobre de 2,5 mm2, não 
excedendo 4,5 metros de comprimento.

• Incorpore um dispositivo de desconexão disponível aprovado e testado no cabeamento de campo.
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S029
S029 

PERIGO

Corrente elétrica proveniente de cabos de energia, de telefone e de comunicação é perigosa.  
Para evitar risco de choque elétrico:

• Não conecte ou desconecte quaisquer cabos ou execute instalação, manutenção ou 
reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.

• Conecte todos os cabos de alimentação a uma fonte de alimentação adequadamente aterrada e 
instalada.

• Conecte às fontes de alimentação adequadamente instaladas qualquer equipamento que será 
conectado a este produto.

• Quando possível, utilize apenas uma das mãos para conectar ou desconectar cabos de sinal.

• Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidência de fogo, água ou danos estruturais.

• Antes de abrir tampas de dispositivos, desconecte cabos de alimentação, sistemas de 
telecomunicação, redes e seriais conectados, a menos que especificado de maneira diferente 
nos procedimentos de instalação e configuração.

• Conecte e desconecte os cabos conforme descrito na tabela apresentada a seguir ao instalar, 
mover ou abrir tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para Conectar: Para Desconectar:

1. DESLIGUE todas as fontes de alimentação e 
equipamentos que estiverem conectados a esse 
produto.

2. Conecte os cabos de sinal ao produto.

3. Conecte os cabos de alimentação ao produto.  

• Para sistemas ac, use as entradas do dispositivo.

• Para sistemas dc, assegure a polaridade correta 
das conexões dc de -48 V: RTN é '+' e -48 V dc é 
'-'. A ligação de aterramento deve utilizar um 
borne de dois furos para segurança.

4. Conecte os cabos de sinal aos outros dispositivos.

5. Conecte os cabos de alimentação às suas fontes.

6. LIGUE todas as fontes de alimentação.

1. DESLIGUE todas as fontes de alimentação e 
equipamentos que estiverem conectados a esse 
produto.  

• Para sistemas ac, remova todos os cabos de 
alimentação dos receptáculos de energia do 
chassi ou interrompa a energia na unidade de 
distribuição de energia ac.

• Para sistemas dc, desconecte as fontes de 
alimentação de corrente contínua no painel do 
disjuntor ou desligue a fonte de alimentação. Em 
seguida, remova os cabos DC.

2. Remova os cabos de sinal dos conectores.

3. Remova todos os cabos dos dispositivos.
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S030
S030 

CUIDADO: 
Para evitar ferimentos, antes de levantar a unidade, remova todas as lâminas, módulos de energia e 
outros módulos removíveis para reduzir o peso.

S031
S031 

CUIDADO: 
Esse produto não fornece um botão de controle de energia. A desativação dos blades ou a remoção 
dos módulos de energia e de E/S não interrompe a corrente elétrica fornecida até o produto. O 
produto também pode conter mais de um cabo de alimentação. Para remover toda corrente elétrica 
do produto, certifique-se de que todos os cabos de alimentação estão desconectados da fonte de 
alimentação.

S032
S032 

CUIDADO: 
Para reduzir o risco de choque elétrico ou riscos relacionados à energia:  

• Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados em um local de 
acesso restrito, conforme definido pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões 
para segurança de equipamentos eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e 
tecnologia de comunicações.

• Conecte o equipamento a uma fonte de baixa voltagem extra de segurança (SELV) aterrada 
adequadamente. Uma fonte SELV é um circuito secundário que foi projetado para que as 
condições normais e de falha simples não façam com que as tensões excedam um nível seguro 
(corrente direta de 60 V).

• Consulte as especificações na documentação do produto para conhecer a classificação de 
disjuntor de circuito obrigatória para proteção de corrente excessiva do circuito de ramificação.

• Utilize apenas condutores de fio de cobre. Consulte as especificações na documentação do 
produto para obter o tamanho de fio necessário.
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• Consulte as especificações na documentação do produto para obter os valores de torque 
necessários para parafusos do terminal de fio.

• Incorpore um dispositivo de desconexão disponível aprovado e testado no cabeamento de campo.

S033
S033 

CUIDADO: 
Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando 
em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras. 

S034
S034 

CUIDADO: 
Instale sempre o parafuso de retenção deslizante. 

S035
S035 

CUIDADO: 
Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentação nem qualquer peça que tenha essa etiqueta 
anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e níveis de energia 
perigosos. Nenhuma peça localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se você 
suspeitar de um problema com uma dessas peças, entre em contato com um técnico de serviço.

S036
S036 
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18 - 32 kg (39 - 70 lb) 32 - 55 kg (70 - 121 lb)

CUIDADO: 
Utilize práticas seguras ao levantar.

S037
S037 

CUIDADO: 
O peso desta peça ou unidade é superior a 55 kg (121,2 lb). É necessário trabalhar com uma pessoas 
especialmente treinada, um dispositivo de elevação ou ambos para levantar com segurança esta 
peça ou unidade. 

S038
S038 

CUIDADO: 
Este procedimento requer o uso de equipamentos de proteção ocular.

S039
S039 

CUIDADO: 
Este procedimento requer o uso de equipamentos de proteção auditiva.

S040
S040 
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CUIDADO: 
Luvas protetoras devem ser usadas para este procedimento.
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S041
S041 

CUIDADO: 

• Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados, conforme definido 
pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões para segurança de equipamentos 
eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e tecnologia de comunicações.

• O acesso ao equipamento é realizado com o uso de uma ferramenta, trava e chave ou outros meios 
de segurança, sendo controlado pela autoridade responsável pelo local.
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Capítulo 2. Instruções de segurança (R001-R009)

As instruções de segurança nesta seção podem aparecer na documentação dos produtos Lenovo quando 
instalado em um gabinete do rack. As instruções de segurança chamam a atenção para situações que são 
potencialmente letais ou perigosas para as pessoas. 

R001
R001  

CUIDADO: 
Para assegurar a segurança, todas as configurações do gabinete do rack devem ser certificadas por 
um laboratório de testes nacionalmente reconhecido para verificar a conformidade com as normas de 
segurança específicas do país. Este processo garante que o produto final permaneça seguro para o 
operador e pessoal de serviço sob condições normais e de uso incorreto previsível.

R002
R002 

PERIGO

• Sempre abaixe os quadros de nivelamento no gabinete do rack.
• Sempre instale os suportes do estabilizador no gabinete do rack.
• Sempre instale os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack.
• Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais iniciando da parte inferior do gabinete do 

rack.
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R003
R003 

PERIGO

• Não estenda mais de um dispositivo deslizante de uma vez.

• O peso máximo permitido para um dispositivo nos trilhos deslizantes é de 80 kg (176 lb). Não 
instale um dispositivo deslizante que exceda este peso.

R004
R004 

CUIDADO: 
Consulte as instruções na documentação do rack antes de instalar ou remover os dispositivos, ou 
relocar o rack.
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R005
R005 

PERIGO

Ao preencher um gabinete do rack, siga estas diretrizes:  

• Sempre abaixe os quadros de nivelamento no gabinete do rack.

• Sempre instale os suportes do estabilizador no gabinete do rack.

• Sempre instale os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack.

• Sempre instale dispositivos começando da parte inferior do gabinete do rack.

• Não estenda múltiplos dispositivos a partir do gabinete do rack simultaneamente, a menos que 
as instruções de montagem do rack digam para fazer isso. Múltiplos dispositivos estendidos na 
posição de serviço podem fazer seu gabinete do rack se inclinar.

• Certifique-se de ancorar firmemente o gabinete do rack para assegurar sua estabilidade.

R006
R006 

CUIDADO: 
Não coloque nenhum objeto em cima de um dispositivo montado em rack, a menos que o dispositivo 
montado em rack seja destinado ao uso como uma prateleira.
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R007
R007 

PERIGO

• Conecte os cabos de alimentação dos dispositivos no gabinete do rack às tomadas elétricas que 
estão próximas ao gabinete do rack e que são de fácil acesso.

• Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação. Certifique-se de desconectar 
todos os cabos de alimentação no gabinete do rack, antes de fazer manutenção em qualquer 
dispositivo no gabinete.

• Instale um comutador de desligamento de emergência se mais de um dispositivo de energia 
(unidade de distribuição de energia ou fonte de alimentação ininterrupta) estiver instalado no 
mesmo gabinete do rack.

• Conecte todos os dispositivos que estão instalados em um gabinete do rack nos dispositivos de 
energia instalados no mesmo gabinete do rack. Não conecte um cabo de alimentação de um 
dispositivo que está instalado em um gabinete do rack a um dispositivo de energia instalado em 
um gabinete do rack diferente.

R008
R008 

PERIGO

A sobrecarga de um circuito de ramificação representa um potencial risco de disparo e perigo de 
choque sob certas condições. Para evitar esses riscos, certifique-se de que os requisitos elétricos 
do sistema não excedam os requisitos de proteção do circuito derivado. Consulte as informações 
que são fornecidas com o dispositivo para obter as especificações elétricas.
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R009
R009 

CUIDADO: 
Remover os componentes das posições superiores no gabinete do rack corporativo melhora a 
estabilidade durante a realocação. Siga estas diretrizes sempre que realocar um gabinete do rack 
ocupado em um cômodo ou prédio:  

• Reduza o peso do gabinete do rack removendo os equipamentos, começando na parte superior do 
gabinete. Quando possível, restaure o gabinete do rack às configurações do gabinete conforme 
recebido. Se essa configuração não é conhecida, você deverá fazer o seguinte:  
– Remova todos os dispositivos na posição de 32 U e acima.
– Certifique-se de que os dispositivos mais pesados estão instalados na parte inferior do gabinete 

do rack.
– Certifique-se de não haver posição U vazias entre dispositivos instalados no gabinete do rack 

abaixo da posição 32 U.

• Se o gabinete do rack que você está relocando faz parte de um conjunto de gabinetes, remova o 
gabinete do rack deste conjunto.

• Inspecione a rota que você planeja executar para eliminar possíveis riscos.

• Certifique-se de que a rota escolhida pode suportar o peso do gabinete do rack carregado. 
Consulte a documentação fornecida com o gabinete do rack para ver o peso do gabinete do rack 
carregado.

• Certifique-se de que as aberturas de porta são de pelo menos 760 x 2030 mm(30 x 80 pol.)

• Certifique-se de que todos os dispositivos, prateleiras, gavetas, portas e cabos estejam firmes.

• Certifique-se de que os quatro pedais de nivelamento estão erguidos nas suas posições mais altas.

• Certifique-se de que o suporte do estabilizador esteja instalado no gabinete do rack.

• Não use uma rampa inclinada em mais de 10 graus.

• Quando o gabinete do rack estiver no novo local, faça o seguinte:  
– Abaixe os quatro pedais de nivelamento.
– Instale os suportes do estabilizador no gabinete do rack.
– Se você removeu quaisquer dispositivos do gabinete do rack, coloque-os novamente no 

gabinete do rack, da posição mais baixa para a mais alta.

Se uma realocação de longa distância for necessária, restaure o gabinete do rack às configurações 
do gabinete conforme recebido. Prenda bem o gabinete do rack no material de embalagem original 
ou equivalente. Também, abaixe os pedais de nivelamento para aumentar os suportes inclinados e 
parafusar o gabinete do rack a palete.
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Capítulo 3. Instruções de segurança (I001-I002)

Esta seção inclui instruções de segurança relacionadas à infraestrutura do rack que podem aparecer na 
documentação do produto Lenovo. Essas instruções segurança chamam a atenção para situações que são 
potencialmente letais ou perigosas para as pessoas. 

I001
I001 

PERIGO

As unidades UPS (Unidade de Distribuição de Energia) contêm materiais perigosos específicos. 
Observe as seguintes precauções se o produto contém a UPS: 

• A UPS contém voltagens letais. Todos os reparos e serviços devem ser executados apenas por 
um representante autorizado de suporte de serviço. Não existem peças que podem ser 
consertadas pelo usuário no interior da UPS.

• A UPS contém sua própria fonte de alimentação (baterias). Os receptáculos de saída podem 
levar voltagem ativa mesmo quando a UPS não está conectada a uma fonte CA.

• Não remova nem desconecte os cabos de entrada enquanto a UPS é ativada. Isso removerá o 
aterramento de segurança da UPS e dos equipamento conectados a ela.

• A UPS é pesada devido aos componentes eletrônicos e baterias requeridas. Para evitar 
ferimentos, observe as seguintes precauções:

– Não tente tirar a UPS por conta própria. Peça a assistência de outro representante de serviço.

– Remova a bateria, o conjunto de eletrônicos ou ambos da UPS antes de removê-la da caixa de 
papelão de remessa ou instalar ou remover a UPS do rack.

I002
I002 

CUIDADO: 
As tomadas da unidade de distribuição de energia (PDU) fornecem de 200 a 240 V de CA. Use estas 
tomadas apenas para dispositivos que operam neste intervalo de voltagem. 
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Capítulo 4. Etiquetas de segurança

As etiquetas de segurança que podem aparecer em um produto Lenovo DCG são explicadas na tabela a 
seguir. 

Tabela 1.  Etiquetas de segurança

Etiqueta de segurança O que significa a etiqueta

Atenção. Tome cuidado ao trabalhar com componentes que exibem essa 
etiqueta.

Atenção – Perigo de choque. Voltagens, correntes ou níveis de energia 
perigosos estão presentes.

Perigo de choque. Voltagens, correntes ou níveis de energia perigosos estão 
presentes. Não abra nenhuma tampa ou barreira que contenha esta etiqueta.

Atenção – Perigo de choque. Níveis de energia de 240 VA ou superiores 
presentes.

Atenção – Perigo de choque. Proteção contra o efeito térmico do arco elétrico.

Perigo de choque – O produto pode estar equipado com vários cabos de 
alimentação. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos 
os cabos de alimentação.

Atenção – Voltagem, corrente ou níveis de energia perigosos e superfície 
quente presentes.

Atenção – O peso de levantamento é de 18-32 kg (39-70 lb). Use duas 
pessoas para levantar.

Atenção – O peso de levantamento é de 32-55 kg (70-121 lb). Use três 
pessoas para levantar.
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Tabela 1. Etiquetas de segurança (continuação)

Etiqueta de segurança O que significa a etiqueta

Atenção – O peso de levantamento é de 55-100 kg (121-220 lb). Use um 
dispositivo mecânico quando o levantamento for necessário.

Atenção – Perigo de laser

Atenção – Pá de ventilador em movimento nas proximidades.

Atenção – Superfície quente nas proximidades.

Atenção – Borda afiada nas proximidades.

Atenção – Perigo de queda.

Atenção – Perigo de ponta.

Atenção – Não coloque nenhum objeto em cima de dispositivos montados em 
rack.

Atenção – Use proteção ocular.

Atenção – Use proteção auditiva.

Atenção – Use luvas protetoras.
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Apêndice A. Avisos

É possível que a Lenovo não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em 
todos os países. Consulte um representante Lenovo local para obter informações sobre os produtos e 
serviços disponíveis atualmente em sua área. 

Qualquer referência a produtos, programas ou serviços Lenovo não significa que apenas produtos, 
programas ou serviços Lenovo possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço 
funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Lenovo, poderá 
ser utilizado em substituição a esse produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da 
operação de qualquer outro produto, programa ou serviço são de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos descritos nesta 
publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de 
licença devem ser enviados, por escrito, para: 

Lenovo (United States), Inc. 

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE 
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM 
DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas 
em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações 
periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta 
publicação. A Lenovo pode fazer aperfeiçoamentos e/ou alterações nos produtos ou programas descritos 
nesta publicação a qualquer momento sem aviso prévio.

Os produtos descritos nesta publicação não são destinados para uso em implantações ou em outras 
aplicações de suporte à vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As 
informações contidas nesta publicação não afetam nem alteram as especificações ou garantias do produto 
Lenovo. Nada nesta publicação deverá atuar como uma licença expressa ou implícita nem como 
indenização em relação aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as 
informações contidas nesta publicação foram obtidas em ambientes específicos e representam apenas uma 
ilustração. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas, da forma que julgar apropriada, sem incorrer 
em qualquer obrigação para com o Cliente.

Referências nesta publicação a Web sites que não são da Lenovo são fornecidas apenas por conveniência e 
não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites 
não fazem parte dos materiais desse produto Lenovo e a utilização desses Web sites é de inteira 
responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, 
o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas 
podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas 
serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas podem ter sido 
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estimadas através de extrapolação. Os resultados atuais podem variar. Os usuários deste documento 
devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

Marcas Registradas
LENOVO e THINKSYSTEM são marcas registradas da Lenovo.

Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.
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Leia isto primeiro

Antes de utilizar esta documentação e o produto suportado por ela, certifique-se de ler e entender o 
seguinte: 

• Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65

• Guia de Segurança e Garantia

• Guia de Instalação

Segunda Edição (Junho 2021)

© Copyright Lenovo 2021. 

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: Se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de 
Administração de Serviços Geral, ou "GSA", o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas 
no Contrato N° GS-35F-05925.
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Sobre esta documentação

• As ilustrações nesta documentação poderão ser diferentes do seu produto.

• Dependendo do modelo, alguns acessórios, recursos e programas de software opcionais podem não 
estar disponíveis em seu computador.

• Dependendo da versão dos sistemas operacionais e dos programas, algumas instruções de interface do 
usuário podem não ser aplicáveis ao seu computador.

• O conteúdo da documentação está sujeito a mudanças sem aviso prévio. A Lenovo aprimora 
constantemente a documentação de seu computador, inclusive este Guia do Usuário. Para obter a 
documentação mais recente, acesse: 
https://pcsupport.lenovo.com

• A Microsoft® faz alterações periódicas nos recursos do sistema operacional Windows® por meio do 
Windows Update. Como resultado, algumas informações nesta documentação podem ficar 
desatualizadas. Consulte os recursos da Microsoft para obter as informações mais recentes.
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Capítulo 1. Conhecer seu computador

Vista frontal

1. LED ThinkCentre® Esse indicador fica aceso quando o computador está ligado.

2. Botão liga/desliga

Pressione para ligar o computador.

Para desligar o computador, abra o menu Iniciar, clique em Energia e, em 
seguida, selecione Desligar.

O indicador no botão liga/desliga mostra o status do sistema do computador: 

• Aceso: o computador está ligado.

• Desligado: o computador está desligado ou no modo de hibernação.

• Piscando: o computador está no modo de suspensão.

3. Indicador de atividade da 
unidade de armazenamento

Esse indicador acende quando a unidade de armazenamento está em uso.

4. Conector USB-C™ (3.2 Gen 1)

• Carregar os dispositivos compatíveis com USB-C com a voltagem de saída e a 
corrente de 5 V e 0,9 A.

• Transfira dados em velocidade USB 3.2, até 5 Gbps.

• Conecte a acessórios USB-C para ajudar a expandir a funcionalidade do 
computador. Para comprar acessórios USB-C, acesse https://www.lenovo.com/ 
accessories.
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5. Conector Always On USB 3.2 
Gen 2

Com o recurso de Always On USB ativado, o conector Always On USB 3.2 Gen 2 
poderá carregar um dispositivo compatível com USB quando o computador 
estiver ligado, desligado, no modo de suspensão ou no modo de hibernação.

Para ativar o recurso Always On USB, faça o seguinte: 

1. Entre no menu do UEFI BIOS. Consulte "Entrar no menu do BIOS" na página 
17.

2. Clique em Devices ➙ USB Setup ➙ Front USB Ports ➙ USB Port 2 para 
ativar o recurso Always On USB.

6. Conector do fone de ouvido

O conector de headset é compatível com: 

• Headphones ou fones de ouvido com plugue de 3,5 mm (0,14 pol.), TRS (3 
polos)

• Headsets com plugue de 3,5 mm (0,14 pol.), TRRS compatível com CTIA (4 
polos)

Nota: Este conector de headset não é compatível com microfones externos 
independentes com plugue TRS (3 polos) ou headsets com um plugue TRRS 
compatível com OMTP (4 polos).
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Vista traseira

1. Conectores opcionais* Dependendo do modelo de computador, o conector pode variar.

2. Slot para trava de segurança Prenda o computador em uma bancada, mesa ou outros objetos com uma trava 
de cabo estilo Kensington.

3. Slot da antena Wi-Fi®*
Utilizado para instalar o conector do cabo traseiro da antena Wi-Fi que está 
disponível apenas em alguns modelos. A antena Wi-Fi traseira é instalada no 
conector traseiro do cabo da antena Wi-Fi.

4. Conector Ethernet
Conecte a uma rede local (LAN). Quando o indicador verde está aceso, o 
computador está conectado a uma LAN. Quando o indicador amarelo pisca, 
dados estão sendo transmitidos.

5. Conector USB 3.2 Gen 2
Conecte dispositivos compatíveis com USB, como teclado USB, mouse USB, 
unidade de armazenamento USB ou impressora USB.

6. Conector USB 3.2 Gen 1 
(M70q)/Gen 2 (M80q)

Conecte dispositivos compatíveis com USB, como teclado USB, mouse USB, 
unidade de armazenamento USB ou impressora USB.

7. Conector USB 3.2 Gen 1

Conecte dispositivos compatíveis com USB, como teclado USB, mouse USB, 
unidade de armazenamento USB ou impressora USB. Este conector oferece 
suporte ao recurso de ativação inteligente. Para obter mais informações, consulte 
"Ativar ou desativar o recurso de ativação inteligente" na página 19.

8. Conector de saída HDMITM 1.4
Envie sinais de áudio e vídeo do computador a outro dispositivo de áudio ou 
vídeo, como um monitor de alto desempenho.

9. Conector USB 3.2 Gen 1
Conecte dispositivos compatíveis com USB, como teclado USB, mouse USB, 
unidade de armazenamento USB ou impressora USB.
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10. Conector de saída 
DisplayPort® 1.4

Envie sinais de áudio e vídeo do computador a outro dispositivo de áudio ou 
vídeo, como um monitor de alto desempenho.

11. Conector do adaptador de 
energia Conecte o adaptador de energia ao computador para o fornecimento de energia.

* em modelos selecionados
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Recursos e especificações

Dimensões 
• Largura: 36,5 mm (1,4 pol.)

• Altura: 179,0 mm (7,0 pol.)

• Profundidade: 182,9 mm (7,2 pol.)

Peso (sem a embalagem) Configuração máxima conforme fornecido: 1,25 kg (2,76 lb)

Configuração de hardware

1. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar para abrir o menu de 
contexto Iniciar.

2. Clique em Gerenciador de Dispositivos. Digite a senha de administrador ou 
forneça a confirmação se solicitada.

Fonte de alimentação
• Fonte de alimentação de 65 watts com detecção automática de voltagem

• Fonte de alimentação de 90 watts com detecção automática de voltagem

• Fonte de alimentação de 135 watts com detecção automática de voltagem

Entrada elétrica
• Tensão de entrada: 100 VCA a 240 VCA

• Frequência de entrada: 50/60 Hz

Microprocessador Para exibir as informações do microprocessador do computador, clique com o 
botão direito do mouse no botão Iniciar e clique em Sistema.

Memória Memória SODIMM DDR4 4

Dispositivo de armazenamento

• Unidade de disco rígido com fator de forma de 2,5 polegadas e altura de 7 mm 
(0,28 pol.)*

• Unidade de estado sólido M.2*

• Memória Intel® Optane™*

Para visualizar a capacidade da unidade de armazenamento do computador, 
clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar para abrir o menu de 
contexto Iniciar e, em seguida, clique em Gerenciamento de disco. 

Nota: A capacidade da unidade de armazenamento indicada pelo sistema é 
inferior à capacidade nominal.

Recursos de vídeo

A placa gráfica integrada é compatível com: 

• Conector de saída DisplayPort 1.4

• Conector de saída HDMI 1.4

Recursos de áudio

A placa de áudio integrada é compatível com: 

• Conector do fone de ouvido

• Alto-falante interno*

Expansão

• Slots de memória

• Slot para unidade de estado sólido M.2

• Unidade óptica externa*

• Compartimento da unidade de armazenamento

Recursos de rede
• Bluetooth*

• LAN Ethernet

• LAN wireless*
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* em modelos selecionados

Declaração de taxa de transferência USB
Dependendo de vários fatores, como a capacidade de processamento do host e dos dispositivos 
periféricos, atributos de arquivo e outros fatores relacionados com a configuração do sistema e ambientes 
operacionais, a taxa de transferência real usando os vários conectores USB neste dispositivo irá variar e 
será mais lenta do que a taxa de dados listada abaixo para cada dispositivo correspondente.

Dispositivo USB Taxa de dados (Gbit/s)

3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 5

3.2 Gen 2 / 3.1 Gen 2 10

3.2 Gen 2 × 2 20

Thunderbolt 3 40

Thunderbolt 4 40
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Capítulo 2. Bem-vindo ao seu computador

Introdução ao Windows 10
Obter as informações básicas do Windows 10 e começar a trabalhar imediatamente com ele. Para obter 
mais informações sobre o Windows 10, consulte as informações de ajuda do Windows.

Conta do Windows
Uma conta de usuário é necessária para usar o sistema operacional Windows. Pode ser uma conta de 
usuário do Windows ou uma conta da Microsoft.

Conta de usuário do Windows

Quando você inicia o Windows pela primeira vez, é solicitado que você crie uma conta de usuário do 
Windows. Essa primeira conta criada é do tipo "Administrador". Com uma conta de administrador, você 
pode criar contas de usuário ou alterar os tipos de conta fazendo o seguinte:  

1. Abra o menu Iniciar e selecione Configurações ➙ Contas ➙ Família e outros usuários.

2. Siga as instruções na tela.

Conta da Microsoft

Você pode também fazer login no sistema operacional Windows com uma conta da Microsoft.

Para criar uma conta da Microsoft, visite a página de inscrição da Microsoft em https://signup.live.com e siga 
as instruções na tela.

Com uma conta da Microsoft, você pode: 

• Aproveitar o login único se você estiver utilizando outros serviços da Microsoft, como o OneDrive, o 
Skype e o Outlook.com.

• Sincronizar configurações personalizadas entre outros dispositivos com base no Windows.
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Interface do usuário do Windows

1. Conta Altere as configurações da conta, trave o computador ou saia da conta atual.

2. Documentos Abra a pasta Documentos, uma pasta padrão para salvar os arquivos recebidos.

3. Imagens Abra a pasta Imagens, uma pasta padrão para salvar as imagens recebidas.

4. Configurações Configurações de execução.

5. Energia Desligue, reinicie ou coloque o computador no modo de suspensão.

6. Botão Iniciar Abra o menu Iniciar.

7. Windows Search 
Digite o que você procurando na caixa de pesquisa e obtenha os resultados da 
pesquisa do seu computador e da Web.

8. Visão de tarefas Exiba todos os aplicativos abertos e alterne entre eles.

9. Área de notificação do 
Windows

Exiba notificações e o status de alguns recursos.

10. Ícone de status da bateria
Exiba o status de energia e altere as configurações da bateria ou de energia. 
Quando o computador não está conectado à energia CA, o ícone muda para .

11. Ícone de rede
Conecte a uma rede sem fio disponível e exiba o status da rede. Quando 
conectado a uma rede com fio, o ícone muda para .

12. Central de ações 
Exiba as notificações mais recentes em aplicativos e forneça acesso rápido a 
alguns recursos.

Abra o menu Iniciar

• Clique no botão Iniciar.

• Pressione a tecla do logo do Windows no teclado.
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Abrir o menu de contexto Iniciar

Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar.

Acessar o Painel de Controle

• Abra o menu Iniciar e clique em Sistema do Windows ➙ Painel de Controle.

• Use o Windows Search.

Iniciar um aplicativo

• Abra o menu Iniciar e selecione o aplicativo que você deseja iniciar.

• Use o Windows Search.

Conectar-se a redes
Seu computador ajuda você a se conectar ao mundo através de uma rede com ou sem fio.

Conectar-se à Ethernet com fio
Conecte o computador a uma rede local por meio do conector Ethernet do computador com um cabo 
Ethernet.

Conectar a redes Wi-Fi (em modelos selecionados)
Se seu computador tiver um módulo de LAN wireless, você poderá conectar o computador a redes Wi-Fi®. 
O módulo de LAN wireless em seu computador pode oferecer suporte a diferentes padrões. Em alguns 
países ou regiões, a utilização do 802.11ax pode ser desativada de acordo com as regulamentações locais.

1. Clique no ícone de rede na área de notificação do Windows. Uma lista das redes wireless disponíveis é 
exibida.

2. Selecione uma rede disponível para conexão. Forneça as informações necessárias, se for o caso.

Use o aplicativo Vantage
O aplicativo Vantage pré-instalado é uma solução centralizada personalizada para ajudá-lo a manter o 
computador com atualizações e correções automatizadas, definir configurações de hardware e obter 
suporte personalizado.

Para acessar o aplicativo Vantage, digite Vantage na caixa de pesquisa.

Principais recursos

O aplicativo Vantage permite: 

• Saber mais facilmente o status do dispositivo e personalizar as configurações do dispositivo.

• Fazer download e instalar as atualizações de UEFI BIOS, firmware e driver para manter o computador 
atualizado.

• Monitorar a integridade do computador e proteger o computador contra ameaças externas.

• Verificar seu hardware do computador e diagnosticar problemas de hardware.

• Pesquisar o status de garantia (on-line).

• Acessar o Guia do Usuário e artigos úteis.

Notas: 

• Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo do computador.
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• O aplicativo Vantage faz atualizações periódicas dos recursos para continuar a aprimorar sua experiência 
com seu computador. A descrição dos recursos pode ser diferente daquelas em sua interface de usuário 
real.

Conectar um monitor externo
Conecte um projetor ou um monitor ao computador para fazer apresentações ou expandir seu espaço de 
trabalho.

Conectar um monitor sem fio

Certifique-se de que o computador e o monitor sem fio tenham suporte para Miracast®.

Pressione a tecla + e, em seguida, selecione um monitor sem fio para conectar.

Alterar configurações de vídeo

Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da área de trabalho e selecione Configurações de 
vídeo. Em seguida, você poderá alterar as configurações de vídeo como preferir.
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Capítulo 3. Explorar seu computador

Gerenciar a energia
Use as informações desta seção para obter o melhor equilíbrio entre desempenho e eficiência de energia.

Definir o comportamento do botão liga/desliga
Você pode definir o que o botão liga/desliga faz de acordo com sua preferência. Por exemplo, ao pressionar 
o botão de energia, você poderá desligar o computador ou colocá-lo no modo de suspensão ou hibernação.

Para alterar a função do botão liga/desliga: 

1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes ou ícones pequenos.

2. Clique em Opções de Energia ➙ Escolher a função dos botões de energia.

3. Altere as configurações conforme suas preferências.

Definir o plano de energia
Para computadores compatíveis com ENERGY STAR®, o seguinte plano de energia entrará em vigor quando 
seus computadores permanecerem ociosos por um período especificado: 

Tabela 1.  Plano de energia padrão (quando conectados a uma fonte de alimentação CA)

• Desligar o monitor: Após 10 minutos

• Colocar o computador no modo de hibernação: Após 25 minutos

Para despertar o computador do modo de suspensão, pressione qualquer tecla no teclado.

Para redefinir o plano de energia a fim de obter o melhor equilíbrio entre desempenho e economia de 
energia:

1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes ou ícones pequenos.
2. Clique em Opções de Energia e escolha ou personalize um plano de energia de acordo com sua 

preferência.

Transferir dados
Compartilhe com rapidez seus arquivos usando a tecnologia Bluetooth interna entre dispositivos com os 
mesmos recursos. Você também pode instalar um disco ou cartão de mídia para transferir dados.

Conectar-se a um dispositivo habilitado para Bluetooth (em modelos 
selecionados)
Você pode conectar todos os tipos de dispositivos habilitados para Bluetooth ao seu computador, como 
teclados, mouses, smartphones ou alto-falantes. Coloque o dispositivo que você está tentando conectar a 
menos de 10 metros (33 pés) do computador.

1. Ative o Bluetooth no computador. 

a. Abra o menu Iniciar e, em seguida, clique em Configurações ➙ Dispositivos ➙ Bluetooth e 
outros dispositivos.
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b. Ligue o botão Bluetooth.

2. Clique em Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo ➙ Bluetooth.

3. Selecione um dispositivo Bluetooth e siga as instruções na tela. 

Seu dispositivo Bluetooth e o computador se conectarão automaticamente na próxima vez se os dois 
dispositivos estiverem no alcance um do outro com o Bluetooth ativado. Você pode usar Bluetooth para 
transferência de dados ou controle remoto e comunicação.

Usar a unidade óptica (em modelos selecionados)
Caso seu computador possua uma unidade óptica, leia as seguintes informações.

Saber o tipo da unidade óptica

1. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar para abrir o menu de contexto Iniciar.

2. Clique em Gerenciador de Dispositivos. Digite a senha de administrador ou forneça a confirmação se 
solicitada.

Instalar ou remover um disco

1. Com o computador ligado, pressione o botão Ejetar/Fechar na unidade óptica. A bandeja desliza para 
fora da unidade.

2. Insira um disco na bandeja ou remover um disco da bandeja e, em seguida, pressione o botão Ejetar/ 
Fechar novamente para fechar a bandeja.

Nota: Se a bandeja não deslizar para fora da unidade ao pressionar o botão Ejetar/Fechar, desligue o 
computador. Em seguida, insira um clipe de papel no orifício de ejeção emergência adjacente ao botão 
Ejetar/Fechar. Use a ejeção de emergência apenas em uma emergência.

Gravar um disco

1. Insira um disco gravável na unidade óptica com suporte para gravação.

2. Execute uma das seguintes opções: 

• Abra o menu Iniciar e, em seguida, clique em Configurações ➙ Dispositivos ➙ Reprodução 
automática. Selecione ou ligue Usar a Reprodução Automática para todas as mídias e 
dispositivos.

• Abra o Windows Media Player.

• Clique duas vezes no arquivo ISO.

3. Siga as instruções na tela.

Comprar acessórios
A Lenovo possui uma variedade de acessórios de hardware e upgrades para ajudá-lo a ampliar os recursos 
de seu computador. As opções incluem módulos de memória, dispositivos de armazenamento, cartões de 
rede, adaptadores de rede, teclados, mouses e muito mais.

Para comprar na Lenovo, acesse https://www.lenovo.com/accessories.
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Capítulo 4. Proteger o computador e informações

Bloquear o computador
Nota: Você é responsável por avaliar, escolher e implementar o dispositivo de travamento e os recursos de 
segurança apropriados. A Lenovo não faz comentários, avaliações ou garantias sobre o funcionamento, 
qualidade ou desempenho de qualquer dispositivo de trava ou recurso de segurança. Você pode comprar 
travas para computador da Lenovo.

Trava de cabo estilo Kensington

Prenda o computador em uma bancada, mesa ou outros objetos com uma trava de cabo estilo Kensington.

Usar senhas

Tipos de senha

Você pode definir as seguintes senhas no BIOS (Basic Input/Output System) da UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) para impedir o acesso não autorizado ao seu computador. No entanto, não será 
solicitado que você insira nenhuma senha do UEFI BIOS quando o computador sair do modo de suspensão. 

• Senha de inicialização

Quando uma senha de inicialização for definida, você deverá fornecer uma senha válida sempre que o 
computador for ligado. O computador não poderá ser usado até que a senha válida seja fornecida.

• Senha de supervisor

A configuração de uma senha de supervisor impede que usuários não autorizados alterem as 
configurações. Se você for responsável por manter as configurações de vários computadores, talvez 
deseje definir uma senha de supervisor.

Quando uma senha de supervisor for definida, você deverá fornecer uma senha válida sempre que tentar 
acessar o menu BIOS.
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Se ambas as senhas de inicialização e supervisor estiverem definidas, você poderá fornecer qualquer 
uma delas. No entanto, você deverá usar sua senha de supervisor para alterar quaisquer configurações.

• Senha de disco rígido

Definir uma senha de disco rígido impede o acesso não autorizado aos dados na unidade de 
armazenamento. Quando uma senha de disco rígido for definida, você deverá fornecer uma senha válida 
sempre que tentar acessar a unidade de armazenamento. 

Nota: Após definir uma senha de disco rígido, seus dados na unidade de armazenamento permanecerão 
protegidos mesmo se unidade de armazenamento for removida de um computador e instalada em outro.

• Senha de gerenciamento do sistema (em modelos selecionados)

Você pode ativar a senha de gerenciamento de sistema para ter a mesma autoridade que a senha de 
supervisor para controlar recursos relacionadas à segurança. Para personalizar a autoridade da senha de 
gerenciamento de sistema por meio do menu do UEFI BIOS: 

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Selecione Security ➙ System Management Password Access Control.

3. Siga as instruções na tela.

Se você definiu a senha de supervisor e a senha de gerenciamento de sistema, a senha de supervisor 
substitui a senha de gerenciamento de sistema.

Definir, alterar e remover uma senha

Antes de iniciar, imprima estas instruções.

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Selecione Security.

3. Dependendo do tipo de senha, selecione Set Supervisor Password, Set Power-On Password, Set 
System Management Password ou Hard Disk Password e pressione Enter.

4. Siga as instruções na tela para configurar, alterar ou remover uma senha.

5. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Registre suas senhas e armazene-as em um local seguro. Se você esqueceu as senhas, entre em contato 
com um provedor de serviços autorizado pela Lenovo para a remoção das senhas. 

Nota: Se a senha de disco rígido for esquecida, a Lenovo não poderá removê-la nem recuperar os dados da 
unidade de armazenamento.

Usar as soluções de segurança de software
Esta seção fornece soluções de software para proteger o computador e as informações.

Usar firewalls do Windows
Um firewall poderá ser um hardware, um software ou uma combinação de ambos, dependendo do nível de 
segurança necessário. Os firewalls operam com base em um conjunto de regras para determinar quais 
conexões de entrada e saída são autorizadas. Se o computador vier com um programa de firewall pré- 
instalado, ele ajudará a protegê-lo contra ameaças à segurança, acesso não autorizado, invasões e ataques 
da Internet. Ele também protegerá sua privacidade. Para obter mais informações sobre como usar o 
programa de firewall, consulte o sistema de ajuda desse programa.

Para usar firewalls do Windows:
1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes ou ícones pequenos.
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2. Clique em Firewall do Windows Defender e siga as instruções na tela.

Usar o software Computrace Agent integrado ao firmware (em modelos 
selecionados)
O software Computrace Agent é uma solução de recuperação de roubos de computadores e de 
gerenciamento de ativos de TI. O software detecta se foram efetuadas alterações no computador, como 
alterações de hardware, de software ou no seu local de chamada. Talvez você precise comprar uma 
assinatura para ativar o software Computrace Agent.

Usar as soluções de segurança do BIOS
Esta seção fornece soluções de BIOS para proteger o computador e as informações.

Apagar os dados da unidade de armazenamento
É recomendável que você apaga todos os dados da unidade de armazenamento antes de reciclagem do 
computador ou uma unidade de armazenamento.

Para apagar todos os dados da unidade de armazenamento:
1. Defina uma senha de disco rígido para a unidade de armazenamento que será reciclar. Consulte "Usar 

senhas" na página 13.

2. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.
3. Selecione Security ➙ Hard Disk Password ➙ Security Erase HDD Data e pressione Enter.
4. Selecione a unidade de armazenamento será reciclar e pressione Enter.
5. Uma mensagem é exibida solicitando a você para confirmar a operação. Selecione Yes e pressione 

Enter. O processo de apagamento será iniciado. 

Nota: Durante o processo de apagar, o teclado e o botão liga / desliga estiverem desativados.
6. Após a conclusão do processo apagar, uma mensagem é exibida solicitando que você reinicie o 

sistema. Selecione Continue. 

Nota: Dependendo da capacidade de unidade de armazenamento, o processo de apagar levará meia 
hora três horas.

7. Após a conclusão do processo de redefinição, ocorrerá uma das seguintes opções: 

• Se os dados na unidade de armazenamento do sistema estão apagados, você será solicitado 
nenhum sistema operacional está disponível.

• Se os dados na unidade de armazenamento do sistema não estão apagados, o computador é 
reiniciado automaticamente.

Usar o sensor de presença da tampa
A chave de presença da tampa impede que o computador faça login no sistema operacional quando a 
tampa do computador não está instalada ou fechada corretamente.

Para ativar o conector do sensor de presença da tampa na placa-mãe: 

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Selecione Security ➙ Cover Tamper Detected e pressione Enter.

3. Selecione Enabled e pressione Enter.

4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.
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Ao ligar o computador, se o sensor de presença de tampa estiver ativado e a tampa do computador não 
estiver instalada ou fechada corretamente, uma mensagem de erro será exibida. Para ignorar a mensagem 
de erro e efetuar login no sistema operacional: 

1. Instale ou feche a tampa do computador corretamente.

2. Entre no menu do BIOS, salve e saia.

Usar Intel BIOS guard
O módulo Intel® BIOS Guard verifica criptograficamente todas as atualizações do BIOS. Essa segurança 
baseada em hardware ajuda a prevenir ataques de software e malware nos computadores BIOS.

Usar Smart USB Protection
A função Smart USB Protection é uma função de segurança que ajuda a impedir que os dados sejam 
copiados do computador para dispositivos de armazenamento USB conectados ao computador. Você pode 
ajustar a função Smart USB Protection para uma dos seguintes modos: 

• Disabled (configuração padrão): você pode usar os dispositivos de armazenamento USB sem limitação.

• Read Only: não é possível copiar dados do computador para dispositivos de armazenamento USB. No 
entanto, você pode acessar ou modificar dados em dispositivos de armazenamento USB.

• No Access: não é possível acessar os dispositivos de armazenamento USB do computador.

Para configurar a função Smart USB Protection: 

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Selecione Security ➙ Smart USB Protection e pressione Enter.

3. Selecione a configuração desejada e pressione Enter.

4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.
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Capítulo 5. UEFI BIOS

Este capítulo fornece informações sobre como configurar e atualizar o UEFI BIOS e limpar o CMOS.

O que é UEFI BIOS
Nota: As configurações do sistema operacional podem substituir quaisquer configurações semelhantes no 
UEFI BIOS.

O UEFI BIOS é o primeiro programa que é executado quando o computador é ligado. O UEFI BIOS inicializa 
os componentes de hardware e carrega o sistema operacional e outros programas. Seu computador vem 
com um programa de instalação com o qual você pode alterar as configurações do UEFI BIOS.

Entrar no menu do BIOS
Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione F1 ou Fn+F1 para entrar no menu 
do BIOS. 

Nota: Se senhas BIOS tiverem sido definidas, digite as senhas corretas quando solicitado. Você também 
pode selecionar No ou pressionar Esc para ignorar o prompt de senha e entrar no menu do BIOS. No 
entanto, não é possível alterar as configurações do sistema que são protegidas por senhas.

Navegar na interface do BIOS
Atenção: As configurações padrão já estão otimizadas para você em negrito. A alteração incorreta das 
configurações pode provocar resultados inesperados.

Dependendo do teclado, você pode navegar na interface do BIOS pressionando as seguintes teclas ou 
combinações de Fn e as seguintes teclas: 

F1 ou Fn+F1 Exibe a tela Ajuda geral.

Esc ou Fn+Esc Sai do submenu e retorna ao menu pai.

↑↓ ou Fn+↑↓ Localiza um item.

← → ou Fn+← → Seleciona uma guia.

+/– ou Fn++/– Altere para um valor maior ou menor.

Enter Entra na guia ou no submenu selecionado.

F9 ou Fn+F9 Restaura as configurações padrão.

F10 ou Fn+F10 Salva as alterações de configuração e sai do sistema.

Alterar o idioma de exibição do UEFI BIOS
O UEFI BIOS oferece suporte a três ou quatro idiomas de exibição: inglês, francês, chinês simplificado e 
russo (em modelos selecionados).

Para alterar o idioma de exibição do UEFI BIOS: 

1. Selecione Main ➙ Language e pressione Enter.

2. Defina o idioma conforme o desejado.
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Definir a data e a hora do sistema
1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.
2. Selecione Main ➙ System Time & Date e pressione Enter.
3. Defina a data e a hora do sistema conforme o desejado.

4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Alterar a sequência de inicialização
Se o computador não for inicializado por um dispositivo conforme esperado, você poderá optar por alterar a 
sequência de dispositivos de inicialização de modo permanente ou selecionar um dispositivo de inicialização 
temporário.

Alterar permanentemente a sequência de dispositivos de inicialização

1. Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento, execute uma das seguintes opções: 

• Se o dispositivo de armazenamento for interno é, vá para a etapa 2.

• Se o dispositivo de armazenamento for um disco, certifique-se de que o computador esteja ligado ou 
ligue o computador. Em seguida, insira o disco na unidade óptica.

• Se o dispositivo de armazenamento for um dispositivo externo que não seja um disco, conecte o 
dispositivo de armazenamento ao computador.

2. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

3. Selecione Startup e siga as instruções na tela para alterar a sequência de inicialização.

4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Selecionar um dispositivo de inicialização temporário

Nota: Nem todos os discos e unidades de armazenamento são inicializáveis.

1. Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento, execute uma das seguintes opções: 

• Se o dispositivo de armazenamento for interno é, vá para a etapa 2.

• Se o dispositivo de armazenamento for um disco, certifique-se de que o computador esteja ligado ou 
ligue o computador. Em seguida, insira o disco na unidade óptica.

• Se o dispositivo de armazenamento for um dispositivo externo que não seja um disco, conecte o 
dispositivo de armazenamento ao computador.

2. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F12 ou Fn+F12.
3. Selecione o dispositivo de armazenamento desejado e pressione Enter.

Se desejar alterar permanentemente a sequência de dispositivos de inicialização, selecione Enter Setup no 
Startup Device Menu e pressione Enter para acessar o menu do BIOS.

Ativar ou desativar o recurso de detecção de alteração de configuração
Se você ativar a detecção de alterações de configuração, quando o POST detectar as alterações de 
configuração de alguns dispositivos de hardware (como unidades de armazenamento ou módulos de 
memória), uma mensagem de erro será exibida ao ligar o computador.

Para ativar ou desativar o recurso de detecção de alteração de configuração:

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.
2. Selecione Security ➙ Configuration Change Detection e pressione Enter.
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3. Ative ou desative o recurso como quiser.
4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Para ignorar a mensagem de erro e efetuar login no sistema operacional, pressione F2 ou Fn+F2. Para limpar 
a mensagem de erro, entre no menu do BIOS, salve e saia.

Ativar ou desativar o recurso de ativação automática
O item Automatic Power On no UEFI BIOS fornece várias opções para fazer com que seu computador inicie 
automaticamente.

Para ativar ou desativar o recurso de ativação automática:
1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.
2. Selecione Power ➙ Automatic Power On e pressione Enter.
3. Selecione o recurso desejado e pressione Enter.

4. Ative ou desative o recurso como quiser.
5. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Ativar ou desativar o recurso de ativação inteligente
Verifique se o teclado está conectado a um conector USB com suporte ao recurso de ativação inteligente. 
Com o recurso de ativação inteligente, é possível iniciar ou despertar o computador do modo de hibernação 
pressionando Alt+P.

Para ativar ou desativar o recurso de ativação inteligente:
1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.
2. Selecione Power ➙ Smart Power On e pressione Enter.

3. Ative ou desative o recurso como quiser.
4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Ativar ou desativar o modo de compatibilidade ErP LPS
Os computadores Lenovo atendem aos requisitos de design ecológico da regulamentação ErP Lot 3. Para 
obter mais informações, acesse:  
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration

Você pode ativar o modo de compatibilidade com a diretiva ErP LPS para reduzir o consumo de eletricidade 
quando o computador está desligado ou no modo de suspensão.

Para ativar ou desativar o modo de compatibilidade ErP LPS: 

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Selecione Power ➙ Enhanced Power Saving Mode e pressione Enter.

3. Dependendo das opções Enabled ou Disabled que você selecionar, faça o seguinte: 

• Se você selecionar Enabled, pressione Enter. Depois, selecione Power ➙ Automatic Power On e 
pressione Enter. Verifique se o recurso Wake on LAN será desativado automaticamente. Caso não 
seja, desative-o.

• Se você selecionar Disabled, pressione Enter. Em seguida, vá para a próxima etapa.

4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.
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Quando o modo de compatibilidade ErP LPS está habilitado, você pode despertar o computador ao fazer o 
seguinte:

• Pressione o botão liga/desliga.

• Ative o recurso Wake Up on Alarm para fazer o computador despertar em um horário definido.

Para satisfazer o requisito de modo desligado de conformidade com ErP, você precisa desabilitar a função 
Início Rápido.

1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes ou ícones pequenos.
2. Clique em Opções de Energia ➙ Escolher a função dos botões de energia ➙ Alterar configurações 

não disponíveis no momento.

3. Desmarque a opção Ligar inicialização rápida (recomendado) na lista Configurações de 
desligamento.

Alterar o modo de desempenho do ITS
Você pode ajustar o desempenho acústico e térmico do seu computador alterando o modo de desempenho 
do ITS. Há três opções disponíveis: 

• Best Performance (configuração padrão): o computador funciona no melhor desempenho do sistema 
com nível acústico normal.

• Best Experience: o computador funciona na melhor experiência com ruído equilibrado e melhor 
desempenho.

• Full Speed: todos os ventiladores do computador funcionam em velocidade máxima.

Para alterar o modo de desempenho do ITS: 

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Selecione Power ➙ Intelligent Cooling e pressione Enter.

3. Selecione Performance Mode e pressione Enter.

4. Defina o modo de desempenho conforme o desejado.

5. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Alterar as configurações do BIOS antes de instalar um novo sistema 
operacional
As configurações do BIOS variam de acordo com o sistema operacional. Altere as configurações do BIOS 
antes de instalar um novo sistema operacional.

Constantemente, a Microsoft faz atualizações do sistema operacional Windows 10. Antes de instalar uma 
versão específica do Windows 10, verifique a lista de compatibilidade para a versão do Windows. Para obter 
detalhes, acesse: 
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support

Para alterar as configurações de BIOS: 

1. Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

2. Na interface principal, selecione Security ➙ Secure Boot e pressione Enter.

3. Dependendo do sistema operacional a ser instalado, execute um dos seguintes procedimentos:  

• Para instalar o sistema operacional Windows 10 (64 bits), selecione Enabled para Secure Boot.

• Para instalar um sistema operacional que não oferece suporte à inicialização segura, como alguns 
sistemas operacionais Linux, selecione Disabled para Secure Boot.
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4. Pressione F10 ou Fn+F10 para salvar as alterações e sair.

Atualizar o UEFI BIOS
Quando um novo programa, driver de dispositivo ou componente de hardware é instalado, talvez você 
precise atualizar o UEFI BIOS. Você pode atualizar o BIOS no sistema operacional ou de um disco flash de 
atualização (com suporte apenas em modelos selecionados).

Baixe e instale o pacote de atualização do UEFI BIOS mais recente por um dos seguintes métodos: 

• No aplicativo Vantage:

Abra o aplicativo Vantage para verificar os pacotes de atualização disponíveis. Se o pacote de atualização 
do UEFI BIOS mais recente estiver disponível, siga as instruções na tela para fazer download e instalar o 
pacote.

• No Web site de suporte da Lenovo: 

1. Acesse https://pcsupport.lenovo.com.

2. Faça o download do driver de atualização do BIOS para a versão do sistema operacional ou para a 
versão da imagem ISO (utilizada para criar um disco flash de atualização). Em seguida, faça o 
download das instruções de instalação para o driver de atualização flash do BIOS que foi baixado.

3. Imprima o arquivo de instruções de instalação e siga as instruções para atualizar o BIOS.

Recuperar de uma falha de atualização do BIOS
1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados.

2. Insira o disco de atualização de BIOS na unidade óptica e, depois, desligue o computador.
3. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas. Depois, remova quaisquer peças 

que impeçam o acesso ao jumper de Limpeza de CMOS/Recuperação.

4. Mova o jumper da posição padrão para a posição de manutenção.
5. Reconecte os cabos de alimentação do computador e do monitor às tomadas elétricas.
6. Ligue o computador e o monitor. Quando o computador emitir um bipe, o processo de recuperação 

começará.

7. Após a conclusão do processo de recuperação, o computador será desligado automaticamente. 

Nota: Dependendo do modelo de computador, o processo de recuperação levará dois a três minutos.
8. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas.
9. Mova o jumper de volta para a posição padrão.

10. Reinstale todas as peças que foram removidas. Depois, reconecte os cabos de alimentação do 
computador e do monitor às tomadas elétricas.

11. Ligue o computador e o monitor. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.

12. Para evitar a perda de dados, certifique-se de que as configurações de BIOS sejam restauradas para 
um ponto anterior. Para obter as configurações do BIOS, consulte Capítulo 5 "UEFI BIOS" na página 17.

Limpeza de CMOS
1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.
2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas. Depois, remova quaisquer peças 

que impeçam o acesso ao jumper de Limpeza de CMOS/Recuperação.

3. Mova o jumper da posição padrão para a posição de manutenção.
4. Reconecte os cabos de alimentação do computador e do monitor às tomadas elétricas.
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5. Ligue o computador e o monitor. Quando o computador emitir um bipe, aguarde aproximadamente 10 
segundos.

6. Desligue o computador, mantendo pressionado o botão de energia por, aproximadamente, quatro 
segundos.

7. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas.
8. Mova o jumper de volta para a posição padrão.

9. Reinstale todas as peças que foram removidas. Depois, reconecte os cabos de alimentação do 
computador e do monitor às tomadas elétricas.

10. Ligue o computador e o monitor. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F1 ou Fn+F1.
11. Para evitar a perda de dados, certifique-se de que as configurações de BIOS sejam restauradas para 

um ponto anterior. Para obter as configurações do BIOS, consulte Capítulo 5 "UEFI BIOS" na página 17.
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Capítulo 6. Solução de problemas, diagnóstico e recuperação

Este capítulo fornece soluções para resolver problemas do computador. Utilize o procedimento básico 
como ponto de partida para resolver os problemas do computador.

Procedimento básico para resolução de problemas do computador

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

1. Verifique se: 
a. Os cabos de todos os dispositivos ligados estão corretamente conectados e presos.
b. Todos os componentes foram remontados corretamente.

c. Todos os dispositivos conectados que necessitem de alimentação CA estão conectados a tomadas 
elétricas devidamente aterradas e funcionais.

d. Todos os dispositivos conectados estão ativados no UEFI BIOS.
2. Use um programa antivírus (se houver) para verificar se o computador foi infectado por um vírus. Se o 

programa detectar um vírus, remova-o.
3. Consulte Capítulo 6 "Solução de problemas, diagnóstico e recuperação" na página 23 para resolver o 

problema que você está enfrentando, execute o programa de diagnóstico e recupere o sistema 
operacional.

4. Se o problema persistir, entre em contato com a Lenovo. Consulte Capítulo 8 "Ajuda e suporte" na 
página 61.

Solução de problemas
Use as informações sobre a solução de problemas a fim de encontrar soluções para problemas com 
sintomas definidos.

© Copyright Lenovo 2021 23

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1326



Problemas de inicialização

Problema Solução

O computador não inicializa quando você 
pressiona o botão de energia.

• Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à 
parte traseira do computador e a uma tomada elétrica ativa.

• Se o computador tiver uma chave de alimentação secundária na 
parte traseira, certifique-se de que ela esteja ligada.

• O indicador de energia na parte frontal do computador está ligado.

• A voltagem do computador corresponde à voltagem disponível na 
tomada para seu país ou região.

O sistema operacional não é iniciado da 
unidade de armazenamento correta ou não é 
iniciado

• Certifique-se de que todos os cabos de sinal e de alimentação da 
unidade de armazenamento estejam conectados corretamente.

• Certifique-se de que a unidade de armazenamento pela qual o 
computador inicializa esteja listada como o primeiro dispositivo de 
inicialização no UEFI BIOS.

• Em casos caros, a unidade de armazenamento que contém o 
sistema operacional pode se estar corrompida ou danificada. Em 
tais casos, talvez seja necessário substituir a unidade de 
armazenamento.

• Se o computador for instalado com uma memória Optane: 

– Verifique se a memória Optane não foi removida.

– Verifique se a memória Optane não foi danificada. Verifique a 
memória Optane utilizando ferramentas de diagnóstico.

O computador emite diversos sinais sonoros 
antes de o sistema operacional inicializar. Verifique se não há teclas presas.
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Problemas com o áudio
Problema Solução

Não é possível ouvir o áudio no sistema 
operacional Windows.

• Se estiver usando alto-falantes externos amplificados com um 
controle liga/desliga, certifique-se de que:  

– O controle liga/desliga esteja configurado na posição Ligado.

– O cabo de alimentação do alto-falante esteja conectado a uma 
tomada elétrica corretamente aterrada e funcional.

• Se os alto-falantes externos tiverem um controle de volume, 
verifique se esse o volume não está muito baixo.

• Clique no ícone de volume na área de notificação do Windows da 
barra de tarefas. Verifique as configurações de volume e do alto- 
falante. Não silencie o alto-falante ou configure o volume em um 
nível muito baixo.

• Se seu computador possuir um painel de áudio frontal, verifique se 
o volume não está muito baixo.

• Certifique-se de que seus alto-falantes externos (e os fones de 
ouvido, se usados) estejam ligados ao conector de áudio correto 
no computador. A maioria dos cabos de alto-falantes é codificada 
por cores que correspondem ao conector de áudio. 

Nota: Quando cabos de fones de ouvido ou de alto-falantes 
externos estiverem conectados ao conector de áudio, o alto- 
falante interno, se presente, é desativado. Na maioria dos casos, 
se houver um adaptador de áudio instalado em um dos slots de 
expansão, a função de áudio integrada à placa-mãe será 
desativada. Portanto, você deverá usar os conectores de áudio no 
adaptador de áudio.

• Verifique se o programa que você está executando foi 
desenvolvido para ser usado no sistema operacional Microsoft 
Windows. Se o programa for projetado para execução no DOS, ele 
não usará o recurso do som do Windows. O programa deverá ser 
configurado para usar a emulação SoundBlaster Pro ou 
SoundBlaster.

• Verifique se os drivers de dispositivos de áudio estão corretamente 
instalados.

O som não está saindo do headset ou dos 
fones de ouvido.

Selecione o headset ou os fontes de ouvido como o dispositivo de 
saída de áudio padrão nas configurações avançadas de som.

O som sai de um alto-falante externo.

• Verifirque se o cabo do alto-falante está totalmente inserido no 
conector localizado no computador.

• Verifique se o cabo que conecta o alto-falante esquerdo ao direito 
está conectado firmemente.

• Verifique se as configurações de balanço estão definidas 
corretamente. 

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de volume na 
área de notificação do Windows da barra de tarefas. Em 
seguida, clique em Abrir o Mixer de Volume e selecione o 
alto-falante desejado.

2. Clique no ícone do alto-falante sobre o controle de volume e, 
em seguida, clique na guia Níveis.
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Problemas de rede
Nota: Os recursos Wi-Fi e Bluetooth são opcionais.

Problema Solução

O computador não pode ser conectado a 
uma LAN Ethernet.

• Conecte o cabo do conector Ethernet ao conector RJ45 do hub.

• Ative o recurso LAN Ethernet no UEFI BIOS.

• Ative o adaptador de LAN Ethernet. 

1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes 
ou ícones pequenos.

2. Clique em Central de Rede e Compartilhamento ➙ Alterar 
as configurações do adaptador.

3. Clique com o botão direito do mouse no ícone do adaptador 
de LAN Ethernet e clique em Ativar.

• Atualize ou reinstale o driver de LAN Ethernet.

• Instale todo o software de rede necessário ao seu ambiente. 
Verifique o software de rede necessário com o administrador da 
LAN.

• Defina o mesmo duplex para a porta do switch e o adaptador. Se 
você tiver configurado o adaptador como full duplex, certifique-se 
de que a porta do comutador também esteja configurada dessa 
maneira. A configuração incorreta do modo duplex pode 
comprometer o desempenho, provocar perda de dados ou resultar 
em conexões perdidas.

Quando um computador modelo Gigabit 
Ethernet for usado a uma velocidade de 
1.000 Mbps, a conexão LAN Ethernet falhará 
ou ocorrerão erros.

Conecte firmemente o cabo de rede ao conector Ethernet usando 
cabeamento de Categoria 5 e um hub/switch 100 BASE-T (não 100 
BASE-X).

O recurso Wake On LAN (WOL) não funciona. Ative o recurso Wake on LAN no UEFI BIOS.

O recurso Wi-Fi não funciona.

• Habilite o recurso de Wi-Fi no UEFI BIOS.

• Ative todos os dispositivos Wi-Fi. 

1. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar para 
abrir o menu de contexto Iniciar.

2. Clique em Gerenciador de Dispositivos. Digite a senha de 
administrador ou forneça a confirmação se solicitada.

3. Expanda Adaptadores de Rede para exibir todos os 
dispositivos de rede.

4. Clique com o botão direito do mouse em cada dispositivo Wi- 
Fi e clique em Ativar dispositivo.

• Ative o recurso Wi-Fi em Configurações do Windows. 

1. Abra o menu Iniciar.

2. Clique em Configurações ➙ Rede e Internet ➙ Wi-Fi.

3. Habilite o recurso de Wi-Fi.

• Atualize ou reinstale o driver de Wi-Fi.
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Problema Solução

O recurso de Bluetooth não funciona.

• Ative o recurso Bluetooth no UEFI BIOS.

• Ative todos os dispositivos Bluetooth. 

1. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar para 
abrir o menu de contexto Iniciar.

2. Clique em Gerenciador de Dispositivos. Digite a senha de 
administrador ou forneça a confirmação se solicitada.

3. Expanda Bluetooth para exibir todos os dispositivos 
Bluetooth. Clique com o botão direito do mouse em cada 
dispositivo Bluetooth e clique em Ativar dispositivo.

4. Expanda Adaptadores de Rede para exibir todos os 
dispositivos de rede. Clique com o botão direito do mouse em 
cada dispositivo Bluetooth e clique em Ativar dispositivo.

• Ligue o rádio Bluetooth. 

1. Abra o menu Iniciar.

2. Clique em Configurações ➙ Dispositivos ➙ Bluetooth e 
outros dispositivos.

3. Ative a opção Bluetooth para ativar o recurso Bluetooth.

• Atualize ou reinstale o driver de Bluetooth.

O som não está saindo do headset ou dos 
fones de ouvido via Bluetooth.

Selecione o headset ou os fontes de ouvido via Bluetooth como o 
dispositivo de saída de áudio padrão nas configurações avançadas 
de som.
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Problemas de desempenho

Problema Solução

Existem arquivos fragmentados em excesso 
nas unidades de armazenamento.

Nota: Dependendo do volume das unidades de armazenamento e da 
quantidade de dados armazenados nessas unidades, o processo de 
desfragmentação de disco poderá levar várias horas.

1. Feche quaisquer programas e janelas abertos.

2. Abra o menu Iniciar.

3. Clique em Sistema do Windows ➙ Explorador de Arquivos ➙ 
Este PC.

4. Clique com o botão direito do mouse na unidade C e, em 
seguida, clique em Propriedades.

5. Clique na guia Ferramentas.

6. Clique em Otimizar. Selecione a unidade desejada e, em 
seguida, clique em Otimizar.

7. Siga as instruções na tela.

O espaço livre na unidade de armazenamento 
é insuficiente.

• Limpe as pastas Caixa de Entrada, Itens Enviados e Itens 
Excluídos do seu aplicativo de e-mail.

• Limpe a unidade C. 

1. Abra o menu Iniciar.

2. Clique em Sistema do Windows ➙ Explorador de Arquivos 
➙ Este PC.

3. Clique com o botão direito do mouse na unidade C e, em 
seguida, clique em Propriedades.

4. Verifique a quantidade de espaço livre e, em seguida, clique 
em Limpeza de disco.

5. Uma lista das categorias de arquivo desnecessárias é exibida. 
Selecione a categoria de arquivo que deseja excluir e clique 
em OK.

• Desabilite alguns recursos do Windows ou remova alguns 
programas desnecessários. 

1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes 
ou ícones pequenos.

2. Clique em Programas e Recursos.

3. Execute uma das seguintes opções: 

– Para desabilitar alguns recursos do Windows, clique em 
Ativar ou desativar recursos do Windows. Siga as 
instruções na tela.

– Para remover alguns programas desnecessários, selecione 
o programa que deseja remover e, em seguida, clique em 
Desinstalar/Alterar ou Desinstalar.

O espaço de memória livre é insuficiente.

• Clique com o botão direito do mouse uma área em branco da barra 
de tarefas e abra o gerenciador de tarefas. Em seguida, finalize 
algumas tarefas que você não executando.

• Instale módulos de memória adicionais.
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Problemas em unidade de armazenamento
Problema Solução

Algumas ou todas as unidades de 
armazenamento estão ausentes no menu do 
BIOS.

• Certifique-se de que os cabos de sinal e de alimentação de todas 
as unidades de armazenamento estejam conectados 
corretamente.

• Certifique-se de que o computador esteja configurado 
corretamente para oferecer suporte às unidades de 
armazenamento. 

– Se o computador possuir unidades de armazenamento SATA 
instaladas, certifique-se de que o módulo de habilitação de 
unidade de armazenamento SATA (uma a cinco unidades de 
armazenamento) esteja instalado.

– Se o computador possuir unidades de armazenamento SAS 
instaladas, certifique-se de que o módulo de habilitação de 
unidade de armazenamento SAS (uma a cinco unidades de 
armazenamento) ou o adaptador LSI MegaRAID SAS estejam 
instalados.

Problemas com o CD ou DVD
Problema Solução

Um CD ou DVD não funciona.

• Certifique-se de que a unidade óptica seja compatível com o CD 
ou DVD.

• Verifique se o disco está inserido corretamente, com a etiqueta 
voltada para cima.

• Verifique se o disco que você está usando está limpo. Para 
remover pó ou marcas de dedo, limpe o disco do centro para a 
borda com um pano macio e limpo. Limpar um disco com um 
movimento circular pode causar perda de dados.

• Verifique se o cabo de alimentação e o de sinal estão conectados 
firmemente à unidade.

• Verifique se o disco que você está usando não está arranhado ou 
danificado. Tente inserir outro disco que funcione.

• Se houver várias unidades de CD ou de DVD instaladas (ou uma 
combinação de unidades de CD e de DVD), tente inserir o disco na 
outra unidade. Em alguns casos, somente uma das unidades está 
conectada ao subsistema de áudio.

Não é possível utilizar uma mídia de 
recuperação inicializável, como o CD do 
Product Recovery, para iniciar o computador.

Certifique-se de que a unidade de CD ou DVD esteja configurada 
como a prioridade da ordem de inicialização no UEFI BIOS.
Nota: Em modelos selecionados de computador, essa sequência 
está configurada permanentemente e não pode ser alterada.

Uma tela preta é exibida em vez do vídeo do 
DVD.

• Reinicie o programa de reprodução de DVD.

• Tente usar configurações mais baixas de resolução da tela ou de 
profundidade de cores.

• Feche quaisquer arquivos abertos e, em seguida, reinicie o 
computador.
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Problema Solução

Um filme em DVD não é reproduzido.

• Certifique-se de que a superfície do disco esteja limpa e não esteja 
arranhada.

• Verifique a codificação regional indicada no disco ou na 
embalagem. Talvez seja necessário comprar um disco com o 
código de região específico do local onde você está usando o 
computador.

Não há áudio ou somente um áudio 
intermitente é emitido durante a reprodução 
de um filme em DVD.

• Verifique as configurações de controle de volume do computador e 
dos alto-falantes.

• Certifique-se de que a superfície do disco esteja limpa e não esteja 
arranhada.

• Verifique todos as conexões de cabo dos alto-falantes.

• Use o menu DVD do vídeo para selecionar outra faixa de áudio.

A reprodução está muito lenta ou 
entrecortada.

• Desative todos os programas em segundo plano, como Antivírus 
ou Temas da Área de Trabalho.

• Verifique se a resolução do vídeo é menor que 1152 x 864 pixels.

Uma mensagem indicando disco inválido ou 
disco não localizado é exibida.

• Certifique-se de que o disco esteja na unidade com o lado 
espelhado voltado para baixo.

• Verifique se a resolução do vídeo é menor que 1152 x 864 pixels.

• Certifique-se de que o DVD ou o CD estejam inseridos em uma 
unidade óptica apropriada. Por exemplo, não insira um DVD em 
uma unidade exclusiva de CD.

Problemas no conector serial
Problema Solução

Não é possível acessar o conector serial.

• Conecte o cabo serial do conector serial no computador e no 
dispositivo serial. Se o dispositivo serial tiver seu próprio cabo de 
alimentação, conecte o cabo de alimentação a uma tomada 
elétrica aterrada.

• Ligue o dispositivo serial e mantenha o dispositivo online.

• Instale todos os programas fornecidos com o dispositivo serial. 
Consulte a documentação que acompanha o dispositivo serial 
para obter mais informações.

• Se você adicionou um adaptador de conector serial, certifique-se 
de que o adaptador esteja instalado corretamente.
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Problemas em dispositivos USB

Problema Solução

Não é possível acessar um dispositivo USB.

• Conecte o cabo USB do conector USB ao dispositivo USB. Se o 
dispositivo de USB tiver seu próprio cabo de alimentação, conecte 
o cabo de alimentação a uma tomada elétrica aterrada.

• Ligue o dispositivo USB e mantenha o dispositivo online.

• Instale todos os drivers de dispositivo ou programas fornecidos 
com o dispositivo USB. Consulte a documentação que 
acompanha o dispositivo USB para obter mais informações.

• Desconecte e reconecte o conector USB para redefinir o 
dispositivo USB.

• Certifique-se de que a função Smart USB Protection esteja 
desativada no UEFI BIOS.

Problemas de software
Problema Solução

Alguns programas não funcionam conforme o 
esperado.

1. Verifique se o problema é causado por um programa. 

a. Certifique-se de que o software seja compatível com o 
computador. Consulte as informações fornecidas com o 
software para obter mais informações.

b. Verifique se outros tipos de software funcionam corretamente 
no computador.

c. Verifique se o software que você está usando funciona em 
outro computador.

2. Se o problema for causado por um programa: 

• Consulte a documentação impressa fornecida com o 
programa ou sistema de ajuda do programa.

• Atualize o programa.

• Desinstale o programa e reinstale-o. Para fazer o download de 
um programa que está pré-instalado no computador, acesse 
https://pcsupport.lenovo.com e siga as instruções na tela.

Diagnóstico
Use soluções de diagnóstico para testar componentes de hardware e relatar configurações controladas pelo 
sistema operacional que interferem na operação correta de seu computador.

Ferramentas de diagnóstico Lenovo
Para obter informações sobre as ferramentas de diagnóstico da Lenovo, acesse: 
https://pcsupport.lenovo.com/lenovodiagnosticsolutions

Recuperação
Esta seção apresenta informações de recuperação do sistema operacional Windows 10. Certifique-se de ler 
e seguir as instruções de recuperação na tela. Os dados existentes no computador poderão ser excluídos 
durante o processo de recuperação. Para evitar a perda de dados, faça uma cópia de backup de todos os 
dados que deseja manter.
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Restaurar arquivos e configurações do sistema para um ponto anterior
1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes ou ícones pequenos.
2. Clique em Recuperação ➙ Abrir Restauração de Sistema. Em seguida, siga as instruções na tela.

Restaurar os arquivos a partir de um backup
Nota: Se você utilizar a ferramenta Histórico de Arquivos para restaurar os arquivos de um backup, 
certifique-se de ter feito antes o backup de seus dados com a ferramenta.

1. Vá para Painel de Controle e visualize usando ícones grandes ou ícones pequenos.

2. Clique em Histórico de Arquivos ➙ Restaurar arquivos pessoais. Em seguida, siga as instruções na 
tela.

Redefinir o computador
No processo para reiniciar, é possível escolher manter seus arquivos ou removê-los ao reinstalar o sistema 
operacional. 

Nota: Os itens na GUI (interface gráfica do usuário) podem ser alterados sem aviso prévio.
1. Abra o menu Iniciar e, em seguida, clique em Configurações ➙ Atualização e segurança ➙ 

Recuperação.

2. Na seção Restaurar o PC, clique em Introdução.
3. Siga as instruções na tela para redefinir seu computador.

Usar opções avançadas
1. Abra o menu Iniciar e, em seguida, clique em Configurações ➙ Atualização e segurança ➙ 

Recuperação.
2. Na seção Inicialização avançada, clique em Reiniciar agora ➙ Solução de problemas ➙ Opções 

avançadas.
3. Selecione uma opção desejada e siga as instruções na tela.

Recuperação automática do Windows
Nota: Certifique-se de que o computador esteja conectado à alimentação CA durante o processo de 
recuperação.

O ambiente de recuperação do Windows em seu computador pode operar de forma independente do 
sistema operacional Windows 10. Ele permite que você recupere ou repare o sistema operacional mesmo 
quando o Windows 10 falha ao iniciar.

Após duas tentativas de inicialização com falha consecutivas, o ambiente de recuperação do Windows inicia 
automaticamente. Você poderá então escolher opções de reparo e recuperação ao seguir as instruções na 
tela.

Criar e usar um dispositivo USB de recuperação
É recomendável criar uma unidade USB de recuperação assim que possível como backup dos programas 
de recuperação do Windows. Com a unidade USB de recuperação, é possível resolver problemas e corrigi- 
los mesmo que os programas pré-instalados de recuperação do Windows estejam danificados. Caso ainda 
não tenha criado uma unidade USB de recuperação como medida de precaução, entre em contato com o 
Centro de Suporte ao Cliente Lenovo e compre um diretamente da Lenovo. Para obter uma lista dos 
números de telefone de Suporte Lenovo no seu país ou região, acesse: 
https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist
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Criar uma unidade USB de recuperação

Atenção: O processo de criação exclui tudo o que estiver armazenado na unidade USB. Para evitar a perda 
de dados, faça uma cópia de backup de todos os dados que deseja manter.

1. Certifique-se de que o computador esteja conectado à alimentação CA.

2. Prepare uma unidade USB com capacidade de pelo menos 16 GB. A capacidade da USB real 
necessária depende do tamanho da imagem de recuperação.

3. Conecte a unidade USB preparada ao computador.

4. Digite recovery na caixa de pesquisa. Em seguida, clique em Criar uma unidade de recuperação.

5. Clique em Sim na janela Controle de Conta de Usuário para permitir a execução do programa Recovery 
Media Creator.

6. Na janela Unidade de Recuperação, siga as instruções na tela para criar uma unidade USB de 
recuperação.

Usar a unidade USB de recuperação 

Se o computador não for iniciado, vá até Capítulo 8 "Ajuda e suporte" na página 61 primeiro para tentar 
resolver o problema sozinho. Se o problema persistir, use a unidade USB de recuperação para recuperar seu 
computador.

1. Certifique-se de que o computador esteja conectado à alimentação CA.

2. Conecte a unidade USB de recuperação ao computador.

3. Ligue ou reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione F12. A janela Boot 
Menu é aberta.

4. Selecione a unidade USB de recuperação como o dispositivo de inicialização. Em seguida, siga as 
instruções na tela para concluir o processo.

Atualizar o driver de dispositivo
Atenção: Se os drivers de dispositivos forem reinstalados, a configuração atual do computador será 
alterada.

É necessário fazer download do driver mais recente para um determinado componente quando observar um 
baixo desempenho desse componente ou ao adicionar um novo. Essa ação pode eliminar o driver como a 
causa potencial de um problema. Baixe e instale o driver mais recente por um dos seguintes métodos:

• No aplicativo Vantage:

Abra o aplicativo Vantage para verificar os pacotes de atualização disponíveis. Se o pacote de atualização 
do UEFI BIOS mais recente estiver disponível, siga as instruções na tela para fazer download e instalar o 
pacote.

• No Web site de suporte da Lenovo:

Acesse https://pcsupport.lenovo.com e selecione a entrada para o seu computador. Depois, siga as 
instruções na tela para baixar e instalar os drivers e o software necessários.

• No Windows Update: 

Nota: Os drivers de dispositivo fornecidos pelo Windows Update podem não ser testados pela Lenovo. É 
recomendável obter os drivers de dispositivo da Lenovo.

1. Abra o menu Iniciar.

2. Clique em Configurações ➙ Atualização e Segurança ➙ Windows Update.

3. Siga as instruções na tela.
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Capítulo 7. Substituição de CRUs

O que são CRUs
Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRUs) são peças que podem ser atualizadas ou substituídas pelo 
cliente. Os computadores Lenovo contêm os seguintes tipos de CRUs: 

• CRUs de autoatendimento: consulte as peças que podem ser instaladas ou substituídas facilmente pelo 
próprio cliente ou pelos técnicos de serviço treinados a um custo adicional.

• CRUs de serviço opcional: consulte as peças que podem ser instaladas ou substituídas pelos clientes 
com um nível de habilidade maior. Os técnicos de serviço treinados também podem oferecer serviços 
para instalar ou substituir peças de acordo com o tipo de garantia designado para a máquina do cliente.

Se você pretende instalar a CRU, a Lenovo enviará a CRU para você. As informações sobre CRU e as 
instruções de substituição são fornecidas com o produto e estão disponíveis para pedidos na Lenovo a 
qualquer momento. A peça defeituosa que é substituída pela CRU talvez precise ser devolvida. Quando a 
devolução for necessária: (1) instruções de devolução, uma etiqueta de remessa de devolução pré-paga e 
um contêiner serão incluídos na CRU de substituição e (2) você poderá ser cobrado pela CRU de 
substituição se a Lenovo não receber a CRU defeituosa em até trinta (30) dias do recebimento da CRU de 
substituição por você. Para obter todos os detalhes, consulte a documentação da Garantia Limitada Lenovo 
em: 
https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Consulte a seguinte lista de CRUs para o seu computador.

CRUs de Autoatendimento

• Tampa inferior

• Tampa do computador

• Proteção contra poeira*

• Unidade óptica externa*

• Alto-falante interno*

• Trava de cabo estilo Kensington*

• Teclado*

• Unidade de estado sólido M.2*

• Módulo de memória

• Mouse*

• Adaptador de energia

• Suporte do adaptador de energia*

• Cabo de alimentação*

• Antena Wi-Fi traseira*

• Parafuso de aperto manual

• Base vertical*

• Suporte de montagem VESA*

CRUs de Serviço Opcional

• Bateria de célula do tipo moeda
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• Unidade de armazenamento*

• Suporte da unidade de armazenamento*

• Ventilador do sistema

• Placa Wi-Fi*

• Escudo da placa Wi-Fi*

* em modelos selecionados

Substituir uma CRU
Para substituir uma CRU, siga o procedimento de substituição.

Cabo de alimentação e adaptador de energia

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e também todos os cabos do computador.

3. Substitua o adaptador de energia.
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4. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.
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Suporte do adaptador de energia

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Remova o adaptador de energia do suporte.

4. Substitua o suporte do adaptador de energia.

5. Instale o adaptador de energia no suporte.
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6. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.

Base vertical

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Substitua a base vertical.

Capítulo 7. Substituição de CRUs 39

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1342



4. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.

Unidade óptica externa

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Substitua a unidade óptica externa.
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4. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.

Suporte de montagem VESA

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Substitua o suporte de montagem VESA.
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4. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.

Proteção contra poeira

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Substitua a proteção contra poeira.
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4. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.

44 Guia do Usuário do M70q e do M80q

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1347



Tampa do computador

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Antes de abrir a tampa do computador, desligue o computador e aguarde vários minutos até que ele esfrie.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Solte qualquer dispositivo de trava que prenda a tampa do computador.

4. Remova a base vertical. Consulte "Base vertical" na página 39.

5. Remova a proteção contra poeira. Consulte "Proteção contra poeira" na página 43.

6. Segure as laterais do computador e assente-o cuidadosamente de forma que a tampa do computador 
fique virada para cima.

7. Substitua a tampa do computador.
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8. Coloque o computador em uma posição vertical.

9. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.

Nota: Se houver um dispositivo de travamento disponível, use-o para travar o computador.

Antena Wi-Fi traseira

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador.

2. Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os cabos do 
computador.

3. Substitua a antena Wi-Fi traseira.
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4. Reconecte os cabos externos e o adaptador de alimentação nos conectores correspondentes no 
computador.

Alto-falante interno

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.
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2. Desconecte o cabo do alto-falante interno do conector de alto-falante interno na placa-mãe.

3. Substitua o alto-falante interno.

4. Conecte o cabo do alto-falante interno ao conector de alto-falante interno na placa-mãe.

5. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.

Ventilador do sistema

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.

2. Remova o alto-falante interno. Consulte "Alto-falante interno" na página 47.

3. Desconecte o cabo do ventilador do sistema do conector do ventilador do sistema na placa-mãe.

4. Substitua o ventilador do sistema.
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5. Conecte o cabo do ventilador do sistema ao respectivo conector na placa-mãe.

6. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.

Bateria de célula do tipo moeda

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Seu computador possui um tipo especial de memória que mantém a data, a hora e as definições para 
recursos integrados, como atribuições de conector paralelo (configurações). A bateria de célula do tipo 
moeda mantém estas informações ativas quando o computador está desligado.

A bateria de célula do tipo moeda normalmente não requer troca ou manutenção durante sua vida útil; 
entretanto, nenhuma bateria dura para sempre. Se a bateria de célula do tipo moeda falhar, as informações 
de data e hora serão perdidas. Uma mensagem de erro aparecerá quando você ligar o computador.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.
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2. Remova o ventilador do sistema. Consulte "Ventilador do sistema" na página 48.

3. Substitua a bateria de célula do tipo moeda.
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4. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.

5. Ligue o computador e todos os dispositivos conectados.

Nota: Quando o computador é ligado pela primeira vez após a substituição da bateria de célula do tipo 
moeda, uma mensagem de erro pode ser exibida. Isso é normal após a substituição da bateria de célula 
do tipo moeda.

Para descartar a bateria de célula do tipo moeda, consulte o "Aviso sobre baterias de células de lítio do tipo 
moeda" no Guia de Segurança e Garantia.

Unidade de armazenamento

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Atenção: 

• A unidade de armazenamento interna é sensível. O manuseio incorreto pode causar danos e perda 
permanente de dados.

• Ao manusear a unidade de armazenamento interna, tome as seguintes diretrizes:

– Substitua a unidade de armazenamento interna apenas para a atualização ou reparo. A unidade de 
armazenamento interna não foi projetada para alterações ou substituição frequente.

– Antes de substituir a unidade de armazenamento interna, faça uma cópia de backup de todos os 
dados que você deseja manter.

– Não toque na borda de contato da unidade interna de armazenamento. Caso contrário, a unidade de 
armazenamento interna poderá ser danificada.

– Não aplique pressão à unidade de armazenamento interna.

– Não submeta a unidade de armazenamento interna a choques físicos ou vibrações. Coloque a unidade 
de armazenamento interna sobre algum material macio, como um tecido, que absorva qualquer 
choque físico.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.

2. Substitua a unidade de armazenamento.
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3. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador. 
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Placa Wi-Fi

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.

2. Remova a unidade de armazenamento. Consulte "Unidade de armazenamento" na página 51.

3. Substitua a placa Wi-Fi. 
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4. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.

Tampa inferior

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.
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Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.

2. Vire o computador para que a tampa inferior fique para cima.

3. Substitua a tampa inferior.

4. Vire o computador para que a tampa inferior fique para baixo.

5. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.

Módulo de memória

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.

2. Remova a tampa inferior. Consulte "Tampa inferior" na página 55.

3. Substitua o módulo de memória.
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4. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.
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Unidade de estado sólido M.2

Pré-requisito

Antes de começar, leia Apêndice A "Informações importantes sobre segurança" na página 65 e imprima 
estas instruções.

Atenção: 

• A unidade de estado sólido M.2 é muito sensível. O manuseio incorreto pode causar danos e perda 
permanente de dados.

• Ao manusear a unidade de estado sólido M.2, tome as seguintes diretrizes:

– Substitua a unidade de estado sólido M.2 apenas para atualização ou reparo. A unidade de estado 
sólido M.2 não foi projetada para alterações ou substituição frequente.

– Antes de substituir a unidade de estado sólido M.2, faça uma cópia de backup de todos os dados que 
você deseja manter.

– Não toque na borda de contato da unidade de estado sólido M.2. Caso contrário, a unidade de estado 
sólido M.2 pode ser danificada.

– Não aplique pressão à unidade de estado sólido M.2.

– Não submeta a unidade de estado sólido M.2 a choques físicos ou vibrações. Coloque a unidade de 
estado sólido M.2 sobre algum material macio, como um tecido, que absorva qualquer choque físico.

Procedimento de substituição

1. Remova a tampa do computador. Consulte "Tampa do computador" na página 45.

2. Remova a tampa inferior. Consulte "Tampa inferior" na página 55.

3. Substitua a unidade de estado sólido M.2.
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4. Reinstale as peças removidas. Depois, conecte o adaptador de energia e todos os cabos 
desconectados ao computador.
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Capítulo 8. Ajuda e suporte

Recursos de autoajuda
Use os seguintes recursos de autoajuda para saber mais sobre o computador e solucionar problemas.

Recursos Como acessar?

Use o aplicativo Vantage para: 

• Definir as configurações de dispositivo.

• Baixar e instalar atualizações de UEFI BIOS, drivers e 
firmware.

• Proteger seu computador contra ameaças externas.

• Diagnosticar problemas de hardware.

• Verificar o status de garantia do computador.

• Acessar o Guia do Usuário e artigos úteis.

Nota: Os recursos disponíveis variam de acordo com o 
modelo do computador.

Digite Vantage na caixa de pesquisa.

Documentação do produto: 

• Guia de Segurança e Garantia 

• Guia de Instalação 

• Este Guia do Usuário

• Aviso Regulatório

Acesse https://pcsupport.lenovo.com. Em seguida, siga as 
instruções na tela para filtrar a documentação desejada.

Web site de suporte da Lenovo com as informações de 
suporte mais recentes do seguinte: 

• Drivers e software

• Soluções de diagnóstico

• Garantia de produtos e serviços

• Detalhes de produtos e peças

• Base de dados de conhecimento e perguntas 
frequentes

https://pcsupport.lenovo.com

Informações de ajuda do Windows

• Abra o menu Iniciar e clique em Obter ajuda ou 
Dicas.

• Use o Windows Search ou a assistente pessoal 
Cortana®.

• Site de suporte da Microsoft: 
https://support.microsoft.com
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Entrar em contato com a Lenovo
Se você tentar corrigir o problema sozinho e ainda precisar de ajuda, ligue para o Centro de Suporte ao 
Cliente Lenovo.

Antes de entrar em contato com a Lenovo
Prepare o seguinte antes de entrar em contato com a Lenovo: 

1. Registre os sintomas e os detalhes do problema: 

• Qual é o problema? Ele é contínuo ou intermitente?

• Alguma mensagem ou código de erro?

• Qual sistema operacional você está utilizando? Qual versão?

• Quais aplicativos de software estavam sendo executados no momento do problema?

• O problema pode ser reproduzido? Se sim, como?

2. Registre as informações do sistema: 

• Nome do produto

• Tipo e número de série da máquina

A ilustração a seguir mostra onde encontrar o tipo e o número de série do computador. 

Centro de Suporte ao Cliente Lenovo
Durante o período de garantia, você pode ligar para o Centro de Suporte ao Cliente Lenovo para obter ajuda. 

Números de telefone

Para obter uma lista dos números de telefone de Suporte Lenovo no seu país ou região, acesse: 
https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Nota: Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Se o número de seu país ou 
região não for informado, entre em contato com seu revendedor ou representante de marketing Lenovo.

Serviços disponíveis durante o período de garantia

• Determinação de problemas - Uma equipe técnica treinada está disponível para ajudá-lo a determinar se 
há um problema de hardware e decidir a ação necessária para corrigir o problema.
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• Conserto de hardware Lenovo - Se for determinado que o problema foi causado por hardware da Lenovo 
dentro da garantia, uma equipe técnica treinada estará disponível para fornecer o nível adequado de 
serviço.

• Gerenciamento de alterações de engenharia – Eventualmente, podem ocorrer alterações após a venda de 
um produto. A Lenovo ou seu revendedor, se autorizado pela Lenovo, realizará Alterações Técnicas (ECs) 
selecionadas disponíveis que se aplicam ao seu hardware.

Serviços não abordados

• Substituição ou o uso de peças não fabricadas para ou pela Lenovo ou peças sem garantias
• Identificação de origens de problema com o software
• Configuração do UEFI BIOS como parte de uma instalação ou atualização
• Alterações, modificações ou atualização dos drivers de dispositivo
• Instalação e manutenção de sistemas operacionais de rede (NOS)
• Instalação e manutenção de programas

Para obter os termos e condições da Garantia Limitada Lenovo aplicável ao seu produto de hardware 
Lenovo, consulte o Guia de Segurança e Garantia que acompanha o seu computador.

Adquirir serviços adicionais
Durante e após o período de garantia, é possível adquirir serviços adicionais da Lenovo em: 
https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade

A disponibilidade e o nome dos serviços podem variar de acordo com o país ou a região.
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Apêndice A. Informações importantes sobre segurança

Avisos de segurança
Essas informações podem ajudá-lo a utilizar com segurança seu computador. Siga e guarde todas as 
informações fornecidas com seu computador. As informações contidas neste documento não alteram os 
termos de seu contrato de compra ou a Garantia Limitada. Para obter mais informações, acesse:

• https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

• https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup

A segurança do cliente é um fator importante. Nossos produtos são desenvolvidos para servir com 
segurança e eficiência. No entanto, computadores pessoais são dispositivos eletrônicos. Cabos de energia, 
adaptadores de energia e outros recursos podem criar riscos potenciais de segurança, podendo resultar em 
danos físicos ou à propriedade, especialmente se mal utilizados. Para reduzir esses riscos, siga as 
instruções fornecidas com seu produto, observe todos os avisos sobre o produto, nas instruções de 
operação, e leia atentamente as informações incluídas neste documento. Seguindo cuidadosamente as 
informações contidas neste documento e fornecidas com o produto, o Cliente poderá proteger-se contra 
riscos e criar um ambiente de trabalho do computador mais seguro. Se o computador for usado de algum 
modo não especificado pelo fabricante, a proteção fornecida pelo computador poderá ser prejudicada. 

Nota: Essas informações incluem referências a adaptadores de energia e baterias. Além disso, alguns 
produtos (como alto-falantes e monitores) são fornecidos com adaptadores de energia externos. Se o 
Cliente possui tal produto, essas informações se aplicarão ao seu produto. Além disso, os produtos de 
computador contém uma bateria interna do tamanho de uma moeda que fornece energia ao relógio do 
sistema mesmo quando o computador está desconectado, portanto as informações sobre segurança da 
bateria aplicam-se a todos os produtos de computadores.

Condições que requerem ação imediata
Os produtos podem ser danificados em decorrência de uso impróprio ou negligência. Alguns danos 
no produto podem ser tão graves que o produto não deve ser utilizado até que seja inspecionado e, 
se necessário, consertado por um técnico autorizado.

Assim como com qualquer dispositivo eletrônico, tenha muito cuidado ao ligar o produto.

Raramente, o Cliente poderá notar um odor ou ver fumaça ou faíscas saindo de seu produto. Você 
também poderá ouvir sons do tipo estouro, rachadura ou assobio. Essas condições podem 
simplesmente significar que um componente eletrônico interno falhou de uma maneira segura e 
controlada. Por outro lado, podem indicar um problema de segurança potencial. Não corra riscos 
nem tente diagnosticar a situação você mesmo. Entre em contato com o Centro de Suporte ao 
Cliente para obter orientação adicional. Para obter uma lista de números de telefone do Serviço e 
Suporte, consulte o seguinte Web site: 

https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Inspecione com frequência o computador e seus componentes para ver se há danos, desgastes ou 
sinais de perigo. Em caso de alguma dúvida a respeito da condição de um componente, não utilize o 
produto. Entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente ou com o fabricante do produto para 
obter instruções sobre como inspecionar o produto e consertá-lo, se necessário.
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No improvável evento de observar qualquer umas das condições a seguir ou caso tenha alguma 
dúvida relacionada à segurança do seu produto, o Cliente deve interromper a utilização do produto e 
desconectá-lo da fonte de alimentação e das linhas de telecomunicações até que o Cliente possa 
entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente para obter mais instruções.

• Cabos de energia, plugues, adaptadores de energia, cabos de extensão, protetor contra oscilações de 
tensão ou fontes de alimentação que estejam quebrados, rachados ou danificados.

• Sinais de superaquecimento, fumaça, faíscas ou fogo.

• Danos a uma bateria (como rachaduras, afundamentos ou dobras), descarregamento ou acúmulo de 
substâncias estranhas na bateria.

• Um som de rachadura, assobio ou estouro ou odor forte que esteja saindo do produto. 

• Sinais de derramamento de líquido ou queda de objeto sobre o computador, o cabo de energia ou o 
adaptador de energia.

• O computador, o cabo de energia ou o adaptador de energia expostos à água. 

• O produto foi derrubado ou danificado de alguma forma. 

• O produto não opera normalmente quando o Cliente segue as instruções de operação.

Nota: Se o Cliente observar essas condições com um produto (como um cabo de extensão) que não seja 
fabricado pela ou para a Lenovo, deve parar de usar esse produto até conseguir entrar em contato com o 
fabricante para obter instruções adicionais, ou até obter uma substituição adequada.

Serviços e upgrades
Não deve-se tentar fazer manutenção em um produto, a menos que haja uma instrução para fazê-lo, dada 
pelo Centro de Suporte ao Cliente ou pela documentação. Utilize somente um Provedor de Serviços 
aprovado para reparar seu produto em particular.

Nota: Algumas peças do computador podem ser atualizadas ou substituídas pelo cliente. Normalmente, os 
upgrades são denominados opcionais. As peças de substituição aprovadas para a instalação pelo cliente 
são denominadas Unidades Substituíveis pelo Cliente ou CRUs. A Lenovo fornece uma documentação com 
instruções sobre quando é apropriado que os clientes instalem opcionais ou substituam CRUs. É necessário 
seguir exatamente todas as instruções ao instalar ou substituir peças. O estado Desligado de um indicador 
de energia não significa necessariamente que os níveis de voltagem dentro de um produto sejam zero. Antes 
de remover as tampas de um produto equipado com um cabo de alimentação, sempre verifique se a 
alimentação está desligada e se o produto está desconectado de qualquer fonte de alimentação. Em caso 
de dúvidas ou preocupações, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente.

Embora não existam peças móveis no computador após a desconexão do cabo de alimentação, os avisos a 
seguir são necessários para a sua segurança.

Peças móveis:

Mantenha os dedos e outras partes do corpo longe de peças móveis perigosas. Se você sofrer algum dano, 
procure cuidados médicos imediatamente.

Superfície quente:
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Evite contato com componentes quentes dentro do computador. Durante a operação, alguns componentes 
ficam quentes o suficiente para queimar a pele. Antes de abrir a tampa do computador, desligue o 
computador, desconecte a energia e aguarde 10 minutos até que os componentes esfriem.

Após a substituição de uma CRU, reinstale todas as tampas de proteção, incluindo a tampa do computador, 
antes de conectar a energia e operar o computador. Essa ação é importante para ajudar a evitar choque 
elétrico inesperado e para ajudá-lo a garantir a retenção de incêndio inesperado que pode acontecer em 
condições extremamente raras.

Arestas cortantes:

Ao substituir CRUs, tenha cuidado com bordas afiadas ou cantos que podem causar dano. Se você sofrer 
algum dano, procure cuidados médicos imediatamente.
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Adaptadores e cabos de energia

PERIGO

Utilize apenas os cabos e os adaptadores de energia fornecidos pelo fabricante do produto.

Os cabos de alimentação devem ter aprovação de segurança. Na Alemanha, eles devem ser do tipo 
H03VV-F, 3G, 0,75 mm2 ou superiores. Para outros países, os tipos apropriados devem ser 
utilizados de acordo.

Jamais enrole um cabo de energia em torno de um adaptador de energia ou outro objeto. Isso pode 
desgastar o cabo, fazendo com que ele se desencape, rache ou dobre. Isso pode representar um 
risco de segurança.

Passe os cabos de energia por lugares em que eles não sejam pisados, não causem tropeços nem 
sejam pressionados por objetos.

Mantenha os adaptadores de energia e cabos de alimentação longe dos líquidos. Por exemplo, não 
deixe o cabo ou o adaptador de energia próximo a pias, banheiras, banheiros ou em pisos que 
sejam limpos com limpadores líquidos. Líquidos podem causar curto-circuito, especialmente se o 
cabo ou adaptador de energia sofreu fadiga com o uso impróprio. Líquidos também podem causar 
corrosão gradual nos terminais do cabo de alimentação e/ou nos terminais do conector do 
adaptador de energia, que podem eventualmente resultar em superaquecimento.

Certifique-se de que todos os conectores de cabos de alimentação estejam firmemente encaixados 
nos receptáculos.

Não utilize adaptadores de energia que demonstrem corrosão nos pinos de entrada de corrente 
alternada ou sinais de superaquecimento (como plástico deformado) na entrada de corrente 
alternada ou em qualquer lugar no adaptador de energia.

Não utilize cabos de energia nos quais os contatos elétricos nas duas extremidades apresentem 
sinais de corrosão ou superaquecimento ou onde o cabo de energia parece ter sido danificado de 
alguma forma.

Para prevenir um possível superaquecimento, não cubra o adaptador de energia com roupas ou 
outros objetos quando ele estiver conectado em uma tomada elétrica.

Aviso sobre Cabo de Energia
Nota: O cabo de alimentação e o adaptador fornecidos com o item devem ser usados somente com este 
produto. Não os utilize com outros produtos.

Para sua segurança, a Lenovo fornece um cabo de energia com um plugue para conexão aterrada, para ser 
utilizado com este produto. Para evitar choques elétricos, sempre utilize o cabo de alimentação e o plugue 
em uma tomada devidamente aterrada.

Os cabos de alimentação fornecidos pela Lenovo nos Estados Unidos e no Canadá são relacionados pelo 
UL (Underwriter's Laboratories) e certificados pela CSA (Canadian Standards Association).

Para unidades destinadas à operação em 115 volts: utilize um cabo aprovado pelo UL e com certificação 
CSA, consistindo em um cabo de três condutores, no mínimo 18 AWG, Tipo SVT ou SJT, com máximo de 
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4,5 metros de comprimento e plugue com lâminas em paralelo e aterramento, classificado para 10 ampères, 
125 volts.

Para unidades destinadas à operação em 230 volts (nos Estados Unidos): utilize um cabo aprovado pelo UL 
e com certificação CSA, consistindo em um cabo de três condutores de, no mínimo, 18 AWG, Tipo SVT ou 
SJT, com o máximo de 4,5 metros de comprimento e um plugue de conexão de aterramento, com uma 
lâmina tandem, classificado para 10 ampères, 250 volts.

Para unidades destinadas à operação em 230 volts (fora dos EUA): use um cabo com plugue com pino de 
aterramento. O cabo deve possuir aprovação de segurança adequada para o país em que o equipamento 
será instalado.

Os cabos de alimentação fornecidos pela Lenovo para um país ou região específica geralmente estão 
disponíveis apenas naquele país ou região.

Para unidades que serão operadas na Alemanha: os cabos de alimentação devem ter aprovação de 
segurança. Na Alemanha, devem ser H05VV-F, 3G, com 0,75 mm2 ou superiores. Em outros países, os tipos 
apropriados devem ser utilizados adequadamente.

Para unidades destinadas à operação na Dinamarca: use um cabo com plugue com pino de aterramento. O 
cabo deve possuir aprovação de segurança adequada para o país em que o equipamento será instalado.

Para unidades destinadas à operação na Noruega, na Suécia e na Finlândia: use um cabo com plugue de 
dois pinos. O cabo deve possuir aprovação de segurança adequada para o país em que o equipamento será 
instalado.

Se você pretende usar seu PC em outro país ou região fora da localização do pedido, compre um cabo de 
alimentação Lenovo adicional para o país ou a região em que o PC será usado. Para obter detalhes, consulte 
o guia do cabo de alimentação em nosso site, https://pcsupport.lenovo.com. Alguns países e regiões 
oferecem suporte para várias tensões. Por isso, certifique-se de pedir o cabo de alimentação apropriado 
para a tensão em questão.

Cabos de extensão e dispositivos relacionados
Assegure-se de que os cabos de extensão, os protetores contra oscilações de tensão, fontes de 
alimentação ininterruptas e cabos de energia utilizados estejam classificados para suportar os requisitos 
elétricos do produto. Jamais sobrecarregue esses dispositivos. Se forem utilizados cabos de energia, a 
carga não deverá exceder a taxa de entrada do cabo. Consulte um eletricista para obter informações 
adicionais se tiver dúvidas sobre cargas elétricas, requisitos de alimentação e taxas de entrada.
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Plugues e tomadas

PERIGO

Se um receptáculo (tomada de energia) que o Cliente pretende utilizar com seu equipamento no 
computador parecer danificado ou corroído, a tomada não deve ser utilizada até que ela seja 
substituída por um eletricista qualificado.

Não envergue ou modifique o plugue. Se o plugue estiver danificado, entre em contato com o 
fabricante para obter uma substituição.

Não compartilhe a tomada com outros aparelhos elétricos domésticos ou comerciais que 
consumam grandes quantidades de eletricidade; caso contrário, a voltagem instável pode danificar 
seu computador, seus dados ou dispositivos conectados.

Alguns produtos são equipados com um plugue de três pinos. Esse plugue serve apenas em uma 
tomada aterrada. Esse é um recurso de segurança. Não desmonte esse recurso tentando inseri-lo 
em uma tomada não aterrada. Caso o Cliente não consiga inserir o plugue na tomada, deve entrar 
em contato com um eletricista para obter um adaptador de tomada aprovado ou substituir a 
tomada por uma que possua esse recurso de segurança. Nunca se deve sobrecarregar uma 
tomada. A carga geral do sistema não deve exceder 80 por cento da taxa do circuito de 
ramificação. Deve-se consultar um eletricista para obter informações adicionais caso o Cliente 
tenha dúvidas sobre cargas elétricas e taxas do circuito de ramificação.

Certifique-se de que a tomada de energia utilizada esteja cabeada adequadamente, tenha fácil 
acesso e esteja localizada próxima ao equipamento. Não estique totalmente os cabos de energia 
para não forçá-los.

Certifique-se de que a tomada de energia forneça a voltagem e a corrente corretas para o produto 
que estiver sendo instalado.

Conecte e desconecte o equipamento da tomada cuidadosamente.

Declarações da fonte de alimentação
Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentação ou qualquer peça que possua a etiqueta a seguir 
anexada.

Quaisquer componentes que tenham esta etiqueta anexada possuem interiormente voltagem, corrente e 
níveis de energia perigosos. Não existem peças no interior desses componentes que possam ser 
consertadas. Se o Cliente suspeitar de algum problema com uma dessas peças, deve entrar em contato 
com um técnico de serviço.

Dispositivos externos
CUIDADO: 
Não conecte ou desconecte quaisquer cabos de dispositivo externo que não sejam cabos USB e 1394 
enquanto o computador estiver ligado; caso contrário, o computador poderá ser danificado. Para 
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evitar possíveis danos aos dispositivos conectados, deve-se aguardar pelo menos cinco segundos 
após o encerramento do computador para desconectar dispositivos externos.

Aviso sobre baterias de células de lítio do tipo moeda

PERIGO

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.

Se a bateria de célula do tipo moeda não for CRU, não tente substituir a bateria de célula do tipo 
moeda recarregável. A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou 
profissional autorizado Lenovo.

As assistências técnicas ou profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo 
com as leis e regulamentações locais.

Ao substituir a bateria de célula do tipo moeda de lítio, utilize apenas o mesmo tipo ou um tipo equivalente 
recomendado pelo fabricante. A bateria contém lítio e pode explodir se não for utilizada, manuseada ou 
descartada corretamente. Engolir a bateria de célula tipo moeda de lítio causará engasgamento ou 
queimaduras internas graves em apenas duas horas, podendo resultar em morte.

Mantenha as baterias longe de crianças. Se a bateria de célula do tipo moeda de lítio for engolida ou 
colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure cuidados médicos imediatamente.

Não: 

• Jogue ou coloque na água

• Aqueça a mais de 100 °C (212 °F)

• Conserte nem desmonte

• Deixe em um ambiente com pressão de ar extremamente baixa

• Deixe em um ambiente de temperatura extremamente alta

• Esmagar, perfurar, cortar ou incinerar

Descarte a bateria conforme requerido pelas orientações ou regulamentações locais.

A declaração a seguir se aplica aos usuários do estado da Califórnia, EUA.

Informações de Perclorato da Califórnia:

Produtos que contêm baterias de célula de lítio do tipo moeda com dióxido de manganês podem conter 
perclorato.

Material com perclorato - manuseio especial pode ser necessário, consulte https://www.dtsc.ca.gov/ 
hazardouswaste/perchlorate/.

Aquecimento e ventilação do produto
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Computadores, adaptadores de energia e muitos acessórios podem gerar aquecimento quando ligados e 
quando baterias estão sendo carregadas. Siga sempre estas precauções práticas:  

• Não deixe seu computador, seu adaptador de energia ou acessórios em contato com o seu colo ou 
qualquer parte de seu corpo por um período estendido quando os produtos estiverem funcionando ou 
quando a bateria estiver sendo carregada. O seu computador, adaptador de energia e muitos acessórios 
produzem aquecimento durante operação normal. O contato prolongado com o corpo pode causar 
desconforto ou potencialmente uma queimadura.

• Não carregue a bateria nem opere seu computador, adaptador de energia ou acessórios próximo a 
materiais inflamáveis ou em ambientes explosivos.

• Slots de ventilação, ventiladores e dissipadores de calor são fornecidos com o produto para segurança, 
conforto e operação confiável. Esses recursos podem ser bloqueados inadvertidamente colocando-se o 
produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície flexível. Nunca bloqueie, cubra ou desative estes 
recursos.

Pelo menos uma vez a cada três meses faça uma inspeção em seu computador para ver se há poeira 
acumulada. Antes de inspecionar o computador, desligue a energia e desconecte seu cabo de energia da 
tomada; então, remova a poeira das aberturas e perfurações no painel. Caso o Cliente observe poeira 
acumulada na parte externa, deve examinar e remover a poeira de dentro do computador, incluindo as 
aletas de entrada do dissipador de calor, os orifícios da fonte de alimentação e os ventiladores. Sempre 
desligue e desconecte o computador antes de abrir a tampa. Se possível, evite operar o computador a uma 
distância aproximada de 60 cm de áreas de tráfego intenso. Se tiver que operar seu computador em uma 
área de tráfego intenso ou próximo a ela, inspecione e, se necessário, limpe seu computador com mais 
frequência.

Para sua segurança e para manter um ótimo desempenho do computador, sempre siga estas precauções 
básicas com seu computador desktop: 

• Mantenha a tampa do computador fechada sempre que o computador estiver conectado.

• Inspecione regularmente a parte externa do computador em busca de acúmulo de poeira.

• Remova a poeira das saídas de ar e quaisquer perfurações no painel. Poderão ser necessárias limpezas 
mais frequentes em computadores localizados em áreas empoeiradas e de tráfego intenso.

• Não restrinja ou bloqueie qualquer abertura de ventilação.

• Não guarde ou opere o computador dentro de móveis, pois isso pode aumentar o risco de 
superaquecimento.

• As temperaturas do fluxo de ar no computador não devem exceder 35 °C (95 °F).

• Não instale dispositivos de filtragem de ar. Eles podem interferir no resfriamento adequado.
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Informações sobre segurança da corrente elétrica

PERIGO

A corrente elétrica proveniente de cabos de alimentação, de telefone e de comunicação é perigosa.

Para evitar um risco de choque elétrico: 

• Não utilize seu computador durante uma tempestade com raios.

• Não conecte nem desconecte nenhum cabo ou execute instalação, manutenção ou 
reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.

• Conecte todos os cabos de energia a tomadas corretamente instaladas e aterradas.

• Conecte em tomadas corretamente instaladas qualquer equipamento que será conectado a esse 
produto.

• Sempre que possível, utilize uma das mãos somente para conectar ou desconectar cabos de 
sinal.

• Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidência de fogo, água ou danos estruturais.

• Desconecte os cabos de alimentação conectados, e todos os cabos antes de abrir as tampas do 
dispositivo, a menos que instruído de forma diferente nos procedimentos de instalação e 
configuração.

• Não use seu computador até todas as peças internas serem fixadas no lugar. Nunca use o 
computador quando peças internas e circuitos estiverem expostos.

PERIGO

Conecte e desconecte os cabos conforme descrito nos procedimentos a seguir ao instalar, mover 
ou abrir tampas nesse produto ou nos dispositivos conectados.

Para Conectar: 

1. DESLIGUE tudo.

2. Primeiro, conecte todos os cabos nos 
dispositivos.

3. Conecte os cabos de sinal nos conectores.

4. Conecte os cabos de alimentação às 
tomadas.

5. LIGUE os dispositivos.

Para desconectar: 

1. DESLIGUE tudo.

2. Primeiro, remova os cabos de alimentação 
das tomadas.

3. Remova os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

O cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada de parede ou do receptáculo antes de instalar 
todos os demais cabos elétricos conectados ao computador.

O cabo de alimentação poderá ser reconectado à tomada de parede ou ao receptáculo somente depois que 
todos os outros cabos elétricos tiverem sido conectados ao computador.
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PERIGO

Durante tempestades elétricas, não execute qualquer substituição e não conecte ou desconecte o 
cabo da tomada telefônica na parede.

Informações sobre segurança do laser
CUIDADO: 
Quando produtos a laser (como CD-ROMs, unidades de DVD, dispositivos de fibra óptica ou 
transmissores) estão instalados, observe o seguinte: 

• Não remova as tampas. A remoção das tampas do produto a laser pode resultar em exposição 
prejudicial à radiação de laser. Não há peças que permitam manutenção no interior do dispositivo.

• A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles 
especificados aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação.

PERIGO

Alguns produtos a laser contêm um diodo de laser de Classe 3B integrado. Observe o seguinte: 
Radiação do laser quando a unidade estiver aberta. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou 
com instrumentos ópticos e evite exposição direta ao feixe de laser.

Aviso sobre telas de LCD

PERIGO

Para evitar risco de choque elétrico: 

• Não remova as tampas.

• Não utilize este produto, a menos que a base esteja conectada.

• Não conecte e nem desconecte este produto durante uma tempestade com raios.

• O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada elétrica com a fiação e o aterramento 
corretos.

• Qualquer equipamento ao qual este produto será conectado também deve estar conectado a 
tomadas elétricas com a fiação e o aterramento corretos.

• Para isolar o monitor da fonte de alimentação, é necessário remover o plugue da tomada 
elétrica. A tomada elétrica deve estar facilmente acessível.

Manuseio:  

• Se seu monitor pesar mais de 18 kg, é recomendável que seja movido ou levantado por duas pessoas.

Descarte do produto (monitores TFT): 

• A lâmpada fluorescente na tela de cristal líquido contém mercúrio; descarte de acordo com as leis locais, 
estaduais ou federais.

Advertências da bateria: 

• Haverá risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto.

74 Guia do Usuário do M70q e do M80q

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1377



• Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.

Usar fones de ouvido, headphones ou headset
• Se o seu computador possui um conector de fone de ouvido e um conector de saída de áudio, use 

sempre o conector de fone de ouvido ao ligar fones de ouvido ou um headset. No entanto, o conector de 
fone de ouvido não oferece suporte ao microfone do headset.

• Se o seu computador possui um conector de headset e um conector de saída de áudio, use sempre o 
conector de headset ao ligar fones de ouvido ou um headset.

A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição. Ajustar o equalizador para 
o máximo aumenta a voltagem de saída dos fones de ouvido e headphones e, portanto, o nível de pressão 
sonora. Assim, proteja sua audição ao ajustar o equalizador para um nível apropriado.

O uso excessivo de fones de ouvido em volumes elevados por longos períodos de tempo poderá ser 
perigoso se as saídas dos headphones ou fones de ouvido não estiverem em conformidade com as 
especificações EN 50332-2. O conector de saída do fone de ouvido do seu computador está em 
conformidade com a especificação EN 50332-2 Subcláusula 7. Essa especificação limita a voltagem máxima 
de saída RMS real de faixa ampla do computador a 150 mV. Para se proteger contra a perda de audição, 
certifique-se de que seus headphones ou fones de ouvido também estejam em conformidade com a 
especificação EN 50332-2 (Limites da Cláusula 7) ou uma voltagem característica de faixa ampla de 75 mV. 
O uso de headphones incompatíveis com a especificação EN 50332-2 pode ser perigoso devido a níveis 
excessivos de pressão sonora.

Se seu computador Lenovo veio acompanhado por fones de ouvido na embalagem, na forma de um 
conjunto, a combinação dos fones de ouvido com o computador já está em conformidade com as 
especificações EN 50332-1. Se headphones ou fones de ouvido diferentes forem usados, certifique-se de 
que eles sejam compatíveis com a especificação EN 50332-1 (Cláusula 6.5, Valores de limitação). O uso de 
headphones incompatíveis com a especificação EN 50332-1 pode ser perigoso devido aos níveis 
excessivos de pressão sonora.

Aviso sobre risco de engasgos

PERIGO DE ENGASGO – O produto contém peças pequenas.

Mantenha-o longe de crianças menores de três anos.

Aviso sobre embalagens plásticas

PERIGO

Sacos plásticos podem ser perigosos. Mantenha sacos plásticos fora do alcance de bebês e 
crianças para evitar o perigo de sufocamento.

Apêndice A. Informações importantes sobre segurança 75

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1378



Aviso sobre peças de vidro
CUIDADO: 
Algumas partes do produto podem ser feitas de vidro. Esse vidro pode quebrar se o produto cair em 
uma superfície dura ou sofrer um impacto considerável. Se o vidro quebrar, não toque-o nem tente 
removê-lo. Interrompa o uso do produto até que o vidro seja substituído por profissionais de 
manutenção treinados.

Avisos de posicionamento do computador
O posicionamento incorreto do computador pode causar danos às crianças.  

• Coloque o computador em um móvel baixo resistente ou em um móvel que foi fixado.

• Não coloque o computador na borda de móveis.

• Mantenha os cabos do computador fora do alcance de crianças.

• Alguns itens, como brinquedos, podem atrair crianças. Mantenha esses itens longe do computador.

Supervisione crianças em salas onde as instruções de segurança acima não podem ser completamente 
implementadas.

Declaração de risco de energia

PERIGO

Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas antes de remover a tampa do 
computador ou qualquer peça que tenha a etiqueta acima afixada.

NÃO desmonte os componentes com a etiqueta acima afixada. Não existem peças no interior desses 
componentes que possam ser consertadas.

O produto foi projetado para uso seguro. No entanto, quaisquer componentes que tenham esta etiqueta 
anexada possuem interiormente voltagem, corrente e níveis de energia perigosos. Desmontar esses 
componentes pode causar incêndio ou mesmo resultar em morte. Se o Cliente suspeitar de algum problema 
com uma dessas peças, deve entrar em contato com um técnico de serviço.

CUIDADO: 

Luz forte. Possíveis danos à pele ou aos olhos. Desconecte a alimentação antes de efetuar a 
manutenção.

CUIDADO: 

Luz infravermelha. Possíveis danos à pele ou aos olhos. Desconecte a alimentação antes de efetuar a 
manutenção.
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Conforto visual
A propriedade do vídeo em conjunto com as notas a seguir resulta em redução da fadiga dos olhos e em 
maior conforto.

Para obter dicas de como minimizar a fadiga visual, vá para https://www.lenovo.com/us/en/safecomp/ para 
visitar "Minimização da fadiga visual".

Aviso sobre prevenção de riscos de quedas - Dicas
O computador poderá causar danos às crianças se não estiver em um local apropriado. Siga as dicas abaixo 
para proteger as crianças contra danos causados pela queda do computador: 

• Coloque os computadores ou monitores em um móvel resistente com uma base baixa ou um móvel que 
tenha sido fixado. Afaste os computadores ou monitores da borda dos móveis o máximo possível.

• Mantenha controles remotos, brinquedos e outros itens que poderiam atrair crianças afastados dos 
computadores ou monitores.

• Mantenha os cabos do computador ou monitor fora do alcance das crianças.

• Supervisione as crianças em cômodos onde essas dicas de segurança não foram seguidas.

CUIDADO: 
Algumas partes do produto podem ser feitas de vidro. Esse vidro pode quebrar se o produto cair em 
uma superfície dura ou sofrer um impacto considerável. Se o vidro quebrar, não toque nele nem tente 
removê-lo. Interrompa o uso do produto até que o vidro seja substituído por profissionais de 
manutenção treinados.

Controle remoto
CUIDADO: 
Não use baterias recarregáveis neste dispositivo.

Prevenção contra eletricidade estática
A eletricidade estática, embora inofensiva ao Cliente, pode danificar seriamente os componentes e 
opcionais do computador. A manipulação inadequada de peças sensíveis à estática pode danificar a peça. 
Ao desembalar um opcional ou a CRU, não abra a embalagem de proteção antiestática que contém a peça 
até que as instruções indiquem que você deve instalá-la.

Ao manipular opcionais ou CRUs, ou desempenhar qualquer trabalho dentro do computador, tome as 
seguintes precauções para evitar danos por eletricidade estática:  

• Limite o seu movimento. O movimento pode fazer com que a eletricidade estática seja estabelecida ao 
seu redor.

• Sempre manipule os componentes com cuidado. Manipule adaptadores, módulos de memória e outras 
placas de circuito pelas extremidades. Nunca toque nos circuitos expostos.

• Evite que outras pessoas toquem os componentes.

• Ao instalar um opcional ou uma CRU sensível à estática, encoste a embalagem antiestática que contém a 
peça em uma tampa metálica do slot de expansão ou em outra superfície metálica não pintada do 
computador por, pelo menos, dois segundos. Isso reduz a eletricidade estática na embalagem e em seu 
corpo.
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• Quando possível, remova a peça sensível à estática da embalagem de proteção contra estática e instale- 
a sem colocá-la em qualquer superfície. Quando isto não for possível, coloque a embalagem de proteção 
contra estática em uma superfície uniforme e nivelada e coloque a peça sobre ela.

• Não coloque a peça sobre a tampa do computador ou em outra superfície metálica.

Ambiente operacional

Altitude máxima (sem pressurização)

• Operacional: De -15,2 m (-50 pés) a 3.048 m (10.000 pés)

• Armazenamento: De -15,2 m (-50 pés) a 10.668 m (35.000 pés)

Temperatura

• Operação: De 10 °C (50 °F) a 35 °C (95 °F)

• Armazenamento na embalagem original de envio: 

– Para computadores desktop comuns: De -40 °C (-40 °F) a 60 °C (140 °F)

– Para computadores desktop all-in-one: De -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F)

• Armazenamento sem a embalagem: De -10 °C (14 °F) a 60 °C (140 °F)

Nota: Se o computador for armazenado ou transportado em temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F), permita 
que o computador retorne lentamente à temperatura operacional antes de utilizá-lo. Esse processo pode 
levar até duas horas. Usar o computador em uma temperatura de operação inferior pode resultar em um 
dano irreparável ao seu computador.

Umidade relativa

• Operacional: 20% a 80% (sem condensação)

• Armazenamento: 20% a 90% (sem condensação)

Limpeza e manutenção
Com o cuidado e a manutenção adequados, o seu computador funcionará de forma confiável. Os tópicos a 
seguir fornecem informações para ajudá-lo a manter o computador funcionando com o melhor desempenho.

Dicas básicas de manutenção

Estas são algumas considerações básicas sobre como manter o funcionamento adequado do seu 
computador: 

• Mantenha-o em um ambiente limpo e seco. Certifique-se de que o computador esteja sobre uma 
superfície plana e estável.

• Não cubra nenhuma das exaustões de ar. Essas exaustões de ar permitem um fluxo de ar que protege o 
computador contra superaquecimento.

• Mantenha equipamentos elétricos tais como ventilador elétrico, rádio, alto-falantes de alta potência, ar- 
condicionado e forno de micro-ondas longe do computador, pois os fortes campos magnéticos gerados 
por esses equipamentos podem danificar o monitor e os dados na unidade de armazenamento.

• Mantenha alimentos e bebidas longe de todas as peças do computador. Partículas de alimentos e 
líquidos derramados podem grudar no teclado e no mouse e inutilizá-los.

• Não molhe os interruptores nem outros controles. A umidade pode danificar essas peças e expor o 
equipamento a um risco elétrico.

• Sempre desconecte o cabo de alimentação ao segurar o plugue em vez do cabo.
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• Mantenha o software do computador, os drivers de dispositivos e o sistema operacional atualizados.

• Esvazie a lixeira regularmente.

• Limpe regularmente as pastas Caixa de Entrada, Itens Enviados e Itens Excluídos do seu aplicativo de e- 
mail.

• Limpe arquivos e libere espaço na unidade de armazenamento e espaço de memória ocasionalmente 
para prevenir problemas de desempenho.

• Mantenha um livro de registro. As entradas podem incluir alterações importantes de hardware ou 
software, atualizações de drivers de dispositivos, problemas intermitentes e o que você fez para resolvê- 
los, além de problemas que você possa ter enfrentado. A causa do problema pode ser uma alteração no 
hardware, uma alteração no software ou todas as outras ações que possam ter ocorrido. Um livro de 
registros pode ajudar você ou um técnico da Lenovo a determinar a causa do problema.

• Faça backup regularmente de seus dados na unidade de armazenamento. Você poderá restaurar a 
unidade de armazenamento a partir de um backup.

• Criar uma mídia de resgate o quanto antes. Você pode utilizar a mídia de resgate para restaurar o sistema 
operacional, mesmo se o Windows não for inicializado.

• Obtenha os patches de atualização do sistema operacional, programas de software e drivers de 
dispositivo mais recentes.

Dicas de manutenção sobre movimentação do computador

Antes de mover o computador, tome as seguintes precauções:

1. Faça backup dos dados na unidade de armazenamento.

2. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador. 
Em seguida, desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os 
cabos conectados ao computador.

3. Se você tiver guardado as caixas e os materiais de embalagem originais, utilize-os para embalar as 
unidades. Se estiver usando caixas diferentes, proteja as unidades para evitar dano.

Ao levar o computador para outro país ou região, você deverá considerar os padrões elétricos locais. Se o 
estilo da tomada elétrica local for diferente do atual, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente 
Lenovo para comprar um adaptador de tomada elétrica ou um novo cabo de alimentação.

Limpar o computador

CUIDADO: 
Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador. 
Em seguida, desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e também todos os 
cabos conectados ao computador.

É uma boa prática limpar o computador periodicamente para proteger as superfícies e garantir uma 
operação sem problemas.

Limpar a superfície do computador: limpe-a com um pano de algodão umedecido em água e sabão 
neutro. Evite aplicar líquidos diretamente à superfície.

Limpar o teclado: limpe uma tecla de cada vez com um pano de algodão umedecido em água e sabão 
neutro. Se você limpar várias teclas de uma vez, o pano poderá prender em uma tecla vizinha e danificá-la. 
Evite borrifar o limpador diretamente sobre o teclado. Para remover farelos ou poeira da parte inferior das 
teclas, você pode utilizar um soprador com escova ou o ar frio de um secador de cabelos.

Limpar a tela do computador: riscos, óleo, pó, produtos químicos e luz ultravioleta podem afetar o 
desempenho da tela do computador. Use um pano seco de algodão para limpar a tela com cuidado. Se 
você vir uma marca semelhante a um arranhão na tela, pode ser uma mancha. Limpe ou espane a mancha 
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suavemente com um pano seco e macio. Se a mancha permanecer, umedeça um pano de algodão com 
água ou com um limpador de vidro, mas não aplique líquidos diretamente à tela do computador. Verifique se 
a tela do computador está seca antes de fechá-la.
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Apêndice B. Informações sobre acessibilidade e ergonomia

Este capítulo fornece informações sobre acessibilidade e ergonomia.

Informações sobre acessibilidade
A Lenovo tem o compromisso de fornecer maior acesso às informações e tecnologias aos usuários com 
limitações auditivas, visuais e de mobilidade. Você também pode obter as informações mais atualizadas 
sobre acessibilidade em https://www.lenovo.com/accessibility.

Se você precisar de suporte adicional com os recursos de acessibilidade, vá para https:// 
pcsupport.lenovo.com/supportphonelist para encontrar os números de telefone de suporte em seu país ou 
região.

Informações sobre ergonomia
Práticas de ergonomia adequadas são importantes para que você obtenha o máximo de seu computador 
pessoal e evite desconforto. Organize sua área de trabalho e o equipamento utilizado para atender às suas 
necessidades e ao tipo de trabalho que você faz. Além disso, tenha hábitos de trabalho saudáveis a fim de 
obter o desempenho e o conforto máximos ao usar o computador.

Trabalhar no escritório virtual pode requerer uma adaptação às alterações frequentes em seu ambiente. 
Adaptar-se às fontes de iluminação do ambiente, sentar da forma adequada e o posicionamento correto do 
hardware do computador podem melhorar seu desempenho e ajudar a obter maior conforto.

Este exemplo mostra uma pessoa em uma configuração convencional. Mesmo quando não estiver nessa 
posição, você pode seguir muitas das dicas. Desenvolva bons hábitos que eles também o ajudarão.

Postura geral: faça pequenas modificações em sua postura de trabalho para impedir o desconforto 
causado por longos períodos de trabalho na mesma posição. Paradas curtas e frequentes também ajudarão 
a evitar qualquer desconforto associado à postura de trabalho.

Visor: posicione a tela de modo a manter uma distância de visualização confortável de 510 a 760 mm (20 a 
30 pol.). Evite brilho ou reflexos no vídeo provenientes da iluminação do teto ou de fontes de luz exteriores. 
Mantenha a tela de exibição limpa e configure o nível do brilho de forma que seja possível ver a tela com 
nitidez. Pressione as teclas de controle de brilho para ajustar o brilho do monitor.

Posição da cabeça: mantenha a cabeça e o pescoço em uma posição confortável e neutra (vertical ou 
ereta).
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Cadeira: utilize uma cadeira que forneça um bom apoio para as costas e ajuste de altura do assento. Use os 
ajustes da cadeira para adaptá-la à sua postura confortável.

Posição do braço e da mão: se disponível, utilize cadeiras com descanso para o braço ou uma área em sua 
superfície de trabalho para fornecer apoio para o peso dos seus braços. Mantenha os antebraços, pulsos e 
mãos em uma posição neutra e relaxada (horizontal). Digite com um toque leve sem golpear as teclas.

Posição da perna: mantenha suas coxas paralelas ao chão e seus pés retos no chão ou em um descanso 
para os pés.
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Apêndice C. Informações complementares sobre o sistema 
operacional Ubuntu

Em países ou regiões limitadas, a Lenovo oferece aos clientes uma opção para solicitar computadores com 
o sistema operacional Ubuntu® pré-instalado.

Se o sistema operacional Ubuntu estiver disponível em seu computador, leia as informações a seguir antes 
de utilizar o computador. Ignore informações relacionadas aos programas baseados no Windows, utilitários 
e aplicativos pré-instalados da Lenovo nesta documentação.

Acessar a Garantia Limitada Lenovo

Este produto está coberto pelos termos da Garantia Limitada Lenovo (LLW), versão L505-0010-02 08/2011. 
A LLW está disponível em vários idiomas no Web site a seguir. Leia a Garantia Limitada da Lenovo em: 
https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

A LLW também está pré-instalada no computador. Para acessar a LLW, vá até o diretório:

/opt/Lenovo

Se você não conseguir exibir a LLW no Web site nem no seu computador, entre em contato com o escritório 
ou revendedor Lenovo local para obter uma versão impressa gratuita da LLW.

Acessar o sistema de ajuda do Ubuntu

O sistema de ajuda do Ubuntu fornece informações sobre como usar o sistema operacional Ubuntu. Para 
acessar o sistema de ajuda da tela inicial, mova o ponteiro para a barra de inicialização e clique no ícone 
Ajuda. Se você não conseguir localizar o ícone Ajuda na barra de inicialização, clique no ícone Pesquisar 
no canto inferior esquerdo e digite Ajuda para pesquisar.

Para aprender mais sobre o sistema operacional Ubuntu, acesse: 
https://www.ubuntu.com

Obter informações de suporte

Se precisar de ajuda, serviços, assistência técnica ou mais informações sobre o sistema operacional Ubuntu 
ou outros aplicativos, entre em contato com o provedor do sistema operacional Ubuntu ou o provedor do 
aplicativo. Se precisar de assistência e suporte de componentes de hardware fornecidos com seu 
computador, entre em contato com a Lenovo. Para obter mais informações sobre como entrar em contato 
com a Lenovo, consulte o Guia do Usuário e Guia de Segurança e Garantia.

Para acessar o mais recente Guia do Usuário e Guia de Segurança e Garantia, acesse: 
https://pcsupport.lenovo.com
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Apêndice D. Informações sobre conformidade e certificação 
TCO

Este capítulo fornece informações regulatórias, ambientais e sobre ENERGY STAR de produtos Lenovo.

Declarações de conformidade de frequência de rádio
Modelos de computador equipados com comunicações wireless estão em conformidade com os padrões 
de frequência de rádio e segurança de qualquer país ou região no qual foram aprovados para utilização 
wireless.

Além deste documento, certifique-se de ler o Aviso Regulatório para seu país ou região antes de usar os 
dispositivos sem fio do seu computador.

Localizar avisos regulatórios sobre wireless
Para obter mais informações sobre os avisos regulatórios de wireless, consulte o Aviso Regulatório em: 
https://pcsupport.lenovo.com

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) – Conformidade com 
Equipamentos de Rádio

Contato na UE: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia

Contato no Reino Unido: Lenovo, Redwood, Crockford Lane, Basingstoke, RG24 8WQ, Reino Unido.

Este produto está em conformidade com todos os requisitos e normas essenciais que se aplicam à Diretiva 
de Equipamentos de Rádio do Conselho da UE 2014/53/EU sobre a aproximação das leis dos Estados 
Membros, bem como as Regulamentações de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206, 
relativas a equipamentos de rádio.

O texto completo da declaração de conformidade de sistemas da UE está disponível em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc

O texto completo da declaração de conformidade de sistemas do Reino Unido está disponível em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc

A Lenovo não pode assumir responsabilidade por qualquer falha para preencher os requisitos de proteção 
resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo a instalação de cartões de opção 
de outros fabricantes. Este produto foi testado e atende aos limites estabelecidos para equipamentos de 
Classe B de acordo com os padrões de conformidade europeus e do Reino Unido. Os limites para 
equipamentos de Classe B foram derivados para ambientes residenciais típicos fornecerem proteção 
razoável contra interferências com dispositivos de comunicação licenciados.
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Brasil
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly 
authorized systems.

México
Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es 
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Singapura

Coreia

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400∼2483.5 , 5725∼5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기 입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 
않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있 습니다. SAR 값은 
국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치 는 사람의 신체에서 20mm 
이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Informações ambientais sobre países e regiões
Esta seção fornece informações ambientais, de reciclagem e RoHS sobre produtos Lenovo.

Informações sobre reciclagem e meio ambiente
A Lenovo estimula os proprietários de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação) a reciclar com 
responsabilidade o equipamento quando não for mais necessário. A Lenovo oferece uma variedade de 
programas e serviços para auxiliar proprietários de equipamentos na reciclagem de seus produtos de TI. 
Para obter informações sobre reciclagem de produtos Lenovo, vá para: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/recycling

As informações ambientais mais recentes sobre nossos produtos estão disponíveis em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration
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Informações importantes sobre reciclagem da bateria e WEEE
Informações sobre retomada e reciclagem para WEEE e baterias/acumuladores na União Europeia e no 
Reino Unido

A marca de lixeira riscada aplica-se somente a países com regulamentações da WEEE e de resíduos de 
baterias, incluindo a União Europeia (UE) e o Reino Unido (UK).

Os aparelhos e baterias/acumuladores são rotulados de acordo com as regulamentações locais relativas 
aos resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e resíduos de baterias e acumuladores. Essas 
regulamentações determinam a estrutura para o retorno e a reciclagem de aparelhos e baterias/ 
acumuladores usados, conforme aplicáveis em cada geografia. Esta etiqueta é aplicada a vários produtos 
para indicar que o produto não deve ser jogado fora, mas sim enviado para os sistemas de coleta 
estabelecidos para recuperação de produtos no final da vida útil.

O rótulo na bateria também pode incluir um símbolo químico do metal presente na bateria (Pb para chumbo, 
Hg para mercúrio e Cd para cádmio).

Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) e de baterias/acumuladores com a marca de 
lixeira riscada não devem descartar tais produtos na forma de lixo comum sem classificação, mas utilizar a 
estrutura de coleta disponível para devolver, reciclar e recuperar WEEE e resíduos de baterias/acumuladores 
com o objetivo de minimizar os possíveis efeitos de EEE e baterias sobre o ambiente e a saúde humana 
causados pela presença de substâncias perigosas.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) da Lenovo podem conter peças e componentes que, no fim 
de sua vida útil, podem se qualificar como lixos perigosos.

O descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) pode ser fornecido gratuitamente no ponto de 
venda ou em qualquer distribuidor venda equipamentos elétricos e eletrônicos de mesma natureza e com 
função de EEE ou WEEE.

Antes de colocar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) no fluxo de coleta de resíduos ou nas 
instalações de coleta de resíduos, o usuário final do equipamento que contém baterias e/ou acumuladores 
deve remover essas baterias e acumuladores para coleta separada.

Descarte baterias de lítio e baterias de produtos Lenovo: 
Pode haver uma bateria de lítio de célula tipo moeda instalada em seu produto Lenovo. Você pode encontrar 
detalhes sobre a bateria na documentação do produto. Se for necessário substituir a bateria, entre em 
contato com o ponto de venda ou com a Lenovo. Se você precisar descartar uma bateria de lítio, isole-a 
com uma fita de vinil, entre em contato com o ponto de venda ou com um operador de descarte de resíduos 
e siga as instruções fornecidas.

Seu dispositivo Lenovo pode conter uma bateria de íons de lítio ou de hidreto de metal níquel. Você pode 
encontrar detalhes sobre a bateria na documentação do produto. Se você precisar descartar uma bateria, 
isole-a com fita de vinil, entre em contato com o departamento de vendas ou de atendimento da Lenovo, 
com o ponto de venda ou com um operador de descarte de resíduos e siga as instruções fornecidas. Você 
também pode consultar as instruções fornecidas no Guia do Usuário do seu produto.

Para coleta e tratamento adequados, acesse:
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https://www.lenovo.com/environment

Para obter informações adicionais sobre WEEE, acesse:

https://www.lenovo.com/recycling

Informações sobre WEEE para a Hungria

A Lenovo, como produtora, é responsável pelo custo incorrido em relação ao cumprimento de suas 
obrigações nos termos da Lei n° 197/2014 (VIII.1.), subseções (1) a (5) da seção 12, da Hungria.

Declarações de reciclagem para o Japão

Collect and recycle a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of 
the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. 
Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an 
industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for 
Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and 
Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, 
visit the Lenovo Web site at: 
https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/sustainability/ptb_japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home- 
used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided 
free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to: 
https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/sustainability/ptb_japan

Dispose of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other 
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit 
board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Dispose of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer 
clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a 
new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused 
lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal 
operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Informações sobre reciclagem para o Brasil
Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de 
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas 
especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de 
acordo com a legislação local.
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A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um 
produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: 
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções 
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informações sobre reciclagem para a China continental

Informações sobre reciclagem da bateria para Taiwan

Diretiva de restrição de substâncias perigosas (RoHS) de países e 
regiões
As informações ambientais mais recentes sobre produtos Lenovo estão disponíveis em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration

RoHS da União Europeia (UE)/Reino Unido (UK)

Este produto da Lenovo, com as peças inclusas (cabos e outros), atende às exigências da Diretiva 2011/65/ 
EU da UE (conforme corrigido pela Diretiva 2015/863/EU) e UK SI 2012 No. 3032 quanto à restrição do uso 
de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos ("RoHS recast" ou "RoHS 2").

Para obter mais informações sobre a conformidade mundial da Lenovo quanto aos requisitos RoHS, acesse:  
https://www.lenovo.com/rohs-communication

WEEE/RoHS da Turquia

RoHS da Ucrânia

RoHS da Índia

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.
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RoHS da China continental
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RoHS de Taiwan

Avisos sobre emissão eletromagnética

Declaração de conformidade do fornecedor da Federal Communications 
Commission (FCC)
As informações a seguir são referentes aos produtos e tipos de máquina abaixo:
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Nome do produto Tipos de máquina

ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8, 11E9, 11FA, 
11FB, 11FC, 11FD, 11H4, 11H5 e 11H6

ThinkCentre M80q 11DN, 11DQ, 11DR, 11DS, 11EG, 11EH, 11F6, 11F7, 
11F8, 11F9, 11H7, 11H8, 11Q9 e 11QA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended 
cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized 
changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com

Declaração de conformidade da Industry Canada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Conformidade com a União Europeia/Reino Unido (UK)

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) – Conformidade de Compatibilidade Eletromagnética

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção da Diretiva do Conselho da UE 2014/30/ 
EU sobre a aproximação das leis dos Estados Membros, bem como o SI 2016 No. 1091 do Reino Unido com 
alterações, relativas aos limites de compatibilidade eletromagnética para equipamentos Classe B. Esses 
requisitos da Classe B têm a finalidade de oferecer proteção adequada aos serviços de transmissão em 
ambientes residenciais.
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Diretiva EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – adaptadores de energia externos (Regulamentação (EU) 
2019/1782), Ecodesign para Regulamentações de produtos com energia 2010 – UK SI 2010 No. 2617 
(PSU de ext.), SI 2020 No. 485 (standby de rede), SI 2014 No. 1290, conforme correção

Os produtos Lenovo estão em conformidade com a Diretiva da EcoDesign (ErP) da UE e da EcoDesign do 
Reino Unido para Regulamentações de produtos com energia. Consulte o seguinte para obter detalhes. Para 
a UE, consulte a declaração do sistema https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc e para o Reino 
Unido, consulte a declaração do sistema https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Declaração de conformidade Classe B da Alemanha
Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen 
Verträglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU- 
Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu 
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo 
übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne 
Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne 
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Geräten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), für Geräte der 
Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - 
CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo 
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Declaração de conformidade Classe B VCCI do Japão

Declaração de conformidade do Japão para produtos conectados à 
alimentação elétrica com corrente nominal igual ou inferior a 20 A por 
fase

Aviso para o Japão sobre o cabo de alimentação CA
The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac 
power cord for other devices.
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Outras informações sobre conformidade e certificação TCO de países e 
regiões
Esta seção fornece outras informações sobre conformidade de produtos Lenovo.

Informações relacionadas a certificação

Nome do produto Tipos de máquina

ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8, 11E9, 11FA, 
11FB, 11FC, 11FD, 11H4, 11H5 e 11H6 

ThinkCentre M80q 11DN, 11DQ, 11DR, 11DS, 11EG, 11EH, 11F6, 11F7, 
11F8, 11F9, 11H7, 11H8, 11Q9 e 11QA

As informações sobre conformidade mais recentes estão disponíveis em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance

Certificação TCO
Os modelos selecionados são certificados pelo TCO e carregam o logotipo de certificação TCO. 

Nota: A certificação TCO é uma certificação de sustentabilidade internacional de terceiros para produtos de 
TI. Para obter detalhes, acesse https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco.

Aviso de classificação de exportação
Este produto está sujeito às EARs (Export Administration Regulations) dos Estados Unidos e possui um 
ECCN (Export Classification Control Number) de 5A992.c. Ele pode ser reexportado, exceto para qualquer 
um dos países sob embargo na lista de países EAR E1.

Informações de serviço de produtos Lenovo para Taiwan

Declaração de precaução de visualização de Taiwan
警語：使用過度恐傷害視力

注意事項： 

• 使用30分鐘請休息10分鐘。
• 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Declaração de Conformidade do Teclado e do Mouse para Taiwan

Marca de conformidade da Eurásia
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Aviso de áudio para o Brasil
Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Informações sobre o modelo ENERGY STAR

ENERGY STAR é um programa conjunto da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e do 
Departamento de Energia dos Estados Unidos cujo objetivo é economizar dinheiro e proteger o ambiente 
por meio de produtos e práticas de energia eficazes.

A Lenovo tem o orgulho de oferecer produtos com a designação de certificação ENERGY STAR. Os 
computadores Lenovo com a marca ENERGY STAR foram projetados e testados para atender aos requisitos 
do programa ENERGY STAR para computadores conforme determinado pela Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos. No caso de um computador certificado, uma marca ENERGY STAR pode 
ser afixada ao produto ou à embalagem do produto ou exibido eletronicamente na tela E-Label ou na 
interface de configurações de energia.

Ao usar produtos em conformidade com ENERGY STAR e aproveitar os recursos de gerenciamento de 
energia de seu computador, você reduz o consumo de eletricidade. O consumo reduzido de energia elétrica 
contribui para uma possível economia financeira, um ambiente mais limpo e para a redução de emissão de 
gases de efeito estufa. Para obter mais informações sobre ENERGY STAR, acesse https:// 
www.energystar.gov.

A Lenovo o incentiva a transformar o uso eficiente de energia em parte integrante de suas operações do dia 
a dia. Para ajudá-lo nessa tarefa, a Lenovo predefiniu um plano de energia padrão. Para alterar o plano de 
energia, consulte "Definir o plano de energia" na página 11.
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Apêndice E. Avisos e marcas registradas

Avisos

É possível que a Lenovo não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em 
todos os países. Consulte um representante Lenovo local para obter informações sobre produtos e serviços 
disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços Lenovo não 
significa que apenas produtos, programas ou serviços Lenovo possam ser usados. Qualquer produto, 
programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual 
da Lenovo poderá ser usado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e 
a verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço são de responsabilidade do usuário.

A Lenovo pode ter patentes ou programas com patentes pendentes relativos a assuntos tratados nesta 
publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de 
licença devem ser enviados, por escrito, para:  

Lenovo (United States), Inc. 
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIAS DE 
NENHUM TIPO, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO FINS ESPECÍFICOS. Alguns 
países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa 
disposição pode não se aplicar ao Cliente.

São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em 
futuras edições desta publicação. Para fornecer um serviço melhor, a Lenovo reserva o direito de melhorar 
e/ou modificar produtos e programas de software descritos nos manuais incluídos em seu computador e o 
conteúdo do manual, a qualquer momento sem aviso adicional.

A interface e a função do software, bem como a configuração do hardware descritas nos manuais incluídos 
com seu computador podem não corresponder exatamente à configuração real do computador adquirido. 
Para saber a configuração do produto, consulte o contrato relacionado (se houver) ou a lista de remessa do 
produto ou consulte o distribuidor para a venda do produto. A Lenovo pode usar ou distribuir as informações 
fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Os produtos descritos nesta publicação não são destinados para uso em implantações ou em outras 
aplicações de suporte à vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As 
informações contidas nesta publicação não afetam ou alteram as especificações ou garantias do produto 
Lenovo. Nada nesta publicação deverá atuar como uma licença expressa ou implícita ou como indenização 
em relação aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as informações 
contidas nesta publicação foram obtidas em ambientes específicos e representam apenas uma ilustração. O 
resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em 
qualquer obrigação para com o Cliente.

Referências nesta publicação a Web sites não Lenovo são fornecidas apenas por conveniência e não 
representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não 
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fazem parte dos materiais desse produto Lenovo e a utilização desses Web sites é de inteira 
responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, 
o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas 
podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas 
serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas 
por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados 
aplicáveis para seu ambiente específico.

Este documento é protegido pelos direitos autorais da Lenovo e não é coberto por nenhuma licença de 
código aberto, incluindo contrato(s) Linux que possa(m) acompanhar o software incluído neste produto. A 
Lenovo pode atualizar este documento a qualquer momento sem aviso prévio.

Para obter as informações mais recentes, esclarecer dúvidas ou fazer comentários, entre em contato ou 
visite o site da Lenovo: 
https://support.lenovo.com

Marcas registradas

LENOVO, o logotipo da LENOVO, THINKCENTRE e o logotipo do THINKCENTRE são marcas registradas da 
Lenovo. Intel e Optane são marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos 
e/ou em outros países. Microsoft, Windows, Direct3D e Cortana são marcas registradas do grupo de 
empresas Microsoft. DisplayPort e VESA são marcas registradas da Video Electronics Standards 
Association. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou 
registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi e Miracast são marcas 
registradas da Wi-Fi Alliance. USB-C é uma marca registrada do USB Implementers Forum. Todas as outras 
marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários. © 2021 Lenovo.
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Linha corporativa Thinkcentre 

 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 02 Prop ajustada (0308682)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1404



Revendedor Lenovo 
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Pontuação Benchmarks 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), inscrito no CNPJ nº 30.948.812/0001-24, sediada 

na Rua Djalma Farias, 365, Torreão, Recife - PE, por intermédio de seu representante legal o 

Sr. RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA, interessada na participação no Pregão 

Eletrônico nº 03/2022, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos envi-

ados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 03/0222, são 

autênticas e condizem com os documentos originais.  

 

 

Recife, PE, 07 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 

 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), inscrito no CNPJ nº 30.948.812/0001-24, sediada 

na Rua Djalma Farias, 365, Torreão, Recife - PE, por intermédio de seu representante legal o 

Sr. RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA DECLARO, sob as penas da lei penal 

e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento ao artigo 3º da 

Resolução nº 37/2009 do CNMP que: 

 

(X) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, compa-

nheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do 

Estado da Bahia. 

(   ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companhei-

ros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado 

da Bahia, abaixo identificado(s): 

 

Nome do membro: Não há. 

Cargo: Não há. 

Órgão de Lotação: Não há. 

Grau de Parentesco: Não há. 

 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

 

Recife, PE, 07 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 
Pregão Eletrônico 3/2022 – UASG: 926302 

Ilustríssimo Sr(a) Pregoeiro(a), 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), CNPJ 30.948.812/0001-24, sediada na Rua Djalma Farias, 

365, Torreão, Recife - PE, vem através deste, informar os links para consultas dos documentos 

referentes a Lenovo Tecnologia, no que se refere aos itens 1 e 3 do pregão 3.2022: 

 

• Folder do produto: 

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M75q_Gen_2

/ThinkCentre_M75q_Gen_2_Spec.PDF 

 

* Na página 7 (sete) constam as informações de certificações da máquina:  

Green Certifications 

EPEAT™ Gold 

ENERGY STAR® 8.0 

ErP Lot 3 

TCO Certified 

RoHS compliant 

Mil-Spec Test 

MIL-STD-810H military test passed 

 

• Certificações de segurança: 

o https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/nl/pt/BR/s

afety_pdf.pdf 

 

• Informações sobre a Bios:  

o file:///G:/Drives%20compartilhados/RL%20COM%C3%89RCIO%20DRIVE%20COMP

ARTILHADO/RL%20Com%C3%A9rcio/Preg%C3%B5es/Bahia/PGJ%20Bahia/Propost

a%20final/15.6%20Manual%20Lenovo%20ThinkCentre%20(Bios).pdf 

 

* Na página 17 (dezessete) constam as informações da Bios da máquina. 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

 

 

 

• Certificações IEC 60950 e 610000: 

o https://p4-ofp.static.pub/ShareResource/compliance/eu-doc/pdfs/Batch3/EU-

RED-DoC_ThinkCentre_M75q-1_Tiny.pdf 

 

*Página 02 (dois) do arquivo – somente em língua inglesa. 

 

• Comprovação de revenda Lenovo: 

o https://www.lenovopartnerhub.com/group/brazil-site/partner-engage-program 

o https://ibb.co/NrC0tdG 

 

 

 

Recife, PE, 08 de março de 2022. 

 

 

                                              RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

                                                                CPF: 096.694.514-00 
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PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de
Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA

Data/hora da
Suspensão: 09/03/2022 09:40

Data/hora
prevista para
continuação:

09/03/2022 14:30

Justificativa:
Foi solicitado pela área técnica para suspendermos a sessão, pois ainda não finalizaram a análise da
proposta ajustada e demais documentos obrigatórios em conjunto com a proposta da empresa R P T B DE
LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

 
Fechar
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DESPACHO

À Diretoria de Tecnologia da Informação

 

Prezado Odilon Barros dos Santos,

 

Realizamos a análise preliminar da proposta de preços ajustada recebida ante àquela ofertada em sistema
ao final da disputa de lances, quanto os aspectos formais, como valores unitários e totais, quantidades,
assinatura, os quais foram atendidos.

 

Foram também analisados os demais documentos exigidos para esta fase da licitação conforme item 05 da
Seção II da Parte Ii do edital, de modo a se verificar se houve a apresentação integral de todos os
documentos exigidos e se estes atenderam às exigências mínimas previstas em edital.

 

Em resultado, e já considerando as respostas apresentadas pela licitante na manhã deste dia 08/03/2022
mediante anexação de arquivo ao sistema (Lista-de-links-de-acesso-a-informacoes---PGE-Bahia),
observou-se que:

 

EXIGÊNCIA
ITEM
DO
EDITAL

NOME DO DOCUMENTO ANEXADO

PELO LICITANTE

NOME DO
DOCUMENTO
ANEXADO

PELO
LICITANTE
APÓS
DILIGÊNCIA

ANÁLISE PRELIMINAR

Proposta de
preços
ajustada

Item 5
Seção II

Parte II

15. Proposta PGJ BAHIA Final
NÃO SE
APLICA

Foi analisado os aspectos formais,
como valores unitários e totais,
quantidades, assinatura, os quais
foram atendidos.

Catálogos 

Item 11

Seção
III

Parte II

15.3
Folder_ThinkCentre_M75q_Gen_2_Spec

Lista-de-links-
de-acesso-a-
informacoes---
PGE-Bahia

O documento originalmente
anexado no dia 07/03/2022, está
redigido na língua inglesa. O link
dentro do documento diligenciado
em 08/03/2022 remete ao
documento originalmente anexado,
o qual contraria os itens do edital a
seguir:

 

Parte II, Seção III, item 11.4 Os
documentos deverão ser
apresentados, em regra, em língua
portuguesa. Entretanto, será
admitida a apresentação de
arquivos técnicos em idioma diverso
do nacional, produzidos por
fabricante de origem estrangeira,
desde que acompanhados de
tradução simples para o
português atestada pela licitante,
sob as penas da lei, inclusive
aquelas relativas à falsidade
documental. 

  

11.4.1 Serão considerados não
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apresentados documentos
versados em idioma diverso do
português e que estejam
desacompanhados da respectiva
tradução.

Relatório da
pontuação do
índice de
desempenho
do
processador –
ITENS 01 e
03

Item
12.1

Seção
III

Parte II

15.9 Pontuação Benchmarks
NÃO
PRESENTOU

O documento anexado é
aparentemente print de tela de um
site, onde se observa a identificação
do domínio
www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Documento
oficial ou
página de site
público do
mesmo
fabricante
comprovando
exclusividade
na produção
da placa mãe,
BIOS e ser
detentor do
projeto básico
do modelo
ofertado –
ITENS 01 e
03 

Item
12.2

Seção
III

Parte II

15.6 Manual Lenovo ThinkCentre (Bios)

Lista-de-links-
de-acesso-a-
informacoes---
PGE-Bahia

O documento originalmente
anexado no dia 07/03/2022 seu
conteúdo de dos modelos M70q e
do M80q, e o link dentro do
documento diligenciado em
08/03/2022 remete ao documento
originalmente anexado,  o qual
aparentemente diverge do modelo
consignado no sistema e proposta
ajustada, M75q.

Documento
oficial ou
página de site
público do
mesmo
fabricante que
comprove ser
a licitante
revendedora
autorizada do
fabricante –
ITENS 01, 02
e 03 

Item
12.3

Seção
III

Parte II

15.8 Revendedor Lenovo

Lista-de-links-
de-acesso-a-
informacoes---
PGE-Bahia

O documento originalmente
anexado no dia 07/03/2022 não se
enquadra como Documento oficial
ou página de site público do mesmo
fabricante, sendo aparentemente
print de tela de um site, que não
permite a identificação do domínio.

Foi realizada diligência junto a
licitante, que em resposta anexou
documento denominado “Lista-de-
links-de-acesso-a-informacoes---
PGE-Bahia” cujo conteúdo
apresenta dois links:

a) um remete a uma tela de login,
não sendo portanto de domínio
público, contrariando regra
editalícia.

 

b) O outro link remete a um
documento que não foi inserido no
prazo inicial concedido no dia
07/03/2022, portanto, em desacordo
com as regras do edital.

Declaração
ou página de
site público
do fabricante
que comprove
que o
equipamento
ofertado
pertence à
linha
corporativa do
fabricante –
ITENS 01 e
03 

Item
12.4

Seção
III

Parte II

15.7 Linha corporativa Thinkcentre
NÃO
PRESENTOU

O documento não se enquadra
como Declaração ou página de site
público do fabricante, sendo
aparentemente print de tela de um
site, que não permite a identificação
do domínio.
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Certificação
ou relatório
de
conformidade
ao IEC 60950
– ITENS 01,
02 e 03 

Item
12.5

Seção
III

Parte II

15.5 Certificações Lenovo

Lista-de-links-
de-acesso-a-
informacoes---
PGE-Bahia

Aparentemente o documento
originalmente anexado no dia
07/03/2022 não foi emitido pelo IEC
ou INMETRO ou por meio de
relatório de avaliação de
conformidade emitido por órgão
credenciado pelo Inmetro, conforme
exigido no edital, e o documento
diligenciado possui link que remete
ao documento originalmente
anexado

Certificação
ou relatório
de
conformidade
ao IEC 61000
– ITENS 01,
02 e 03 

Item
12.6

Seção
III

Parte II

15.5 Certificações Lenovo

Lista-de-links-
de-acesso-a-
informacoes---
PGE-Bahia

Aparentemente o documento
originalmente anexado no dia
07/03/2022 não foi emitido pelo IEC
ou INMETRO ou por meio de
relatório de avaliação de
conformidade emitido por órgão
credenciado pelo Inmetro, conforme
exigido no edital, e o documento
diligenciado possui link que remete
ao documento originalmente
anexado

 

Certificação
ou relatório
de
conformidade
ao CISPR 22
classe B –
ITENS 01 e
03 

Item
12.7

Seção
III

Parte II

NÃO IDENTIFICAMOS
NÃO
PRESENTOU

 

Certificação
ou relatório
que comprove
que todos os
equipamentos
fornecidos
não contêm
substâncias
perigosas,
como
mercúrio (Hg),
chumbo (Pb),
cromo
hexavalente
(Cr(VI)),
cádmio (Cd),
bifenil
polibromados
(PBBs) e
éteres difenil-
polibromados
(PBDEs), em
concentração
acima da
recomendada
na diretiva
Restriction of
Certain
Harzadous
Substances
(RoHS) –
ITENS 01, 02
e 03 

Item
12.8

Seção
III

Parte II

NÃO IDENTIFICAMOS
NÃO
PRESENTOU

 

 

Encaminhamos o presente expediente à Diretoria de Tecnologia da Informação, para análise e
manifestação sobre a aceitação ou rejeição técnica do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s)
pela empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ
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nº 30.948.812/0001-24, referentes aos ITENS 01 e 03, no que tange ao atendimento das
especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

 

1) PROPOSTA DE PREÇOS, CATÁLOGOS E DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 12 DA
SEÇÃO III DA PARTE II DO EDITAL (Doc. SEI nº 0308682). Observação: esse arquivo é uma
meslca contendo todos os arquivos enviados pelo licitante;

 

2) DOCUMENTO DILIGENCIADO "Lista-de-links-de-acesso-a-informacoes---PGE-Bahia" (Doc.
SEI nº 0308684);

 

 

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a todos os documentos acima
listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) por item e empresa, com indicação
detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

 

Salientamos que por tratar-se de análise de elementos de natureza técnica alheias ao campo de
conhecimento desse pregoeiro, a análise preliminar por este realizada, não descarta e nem substitui, a
análise técnica do que for cabível em relação a todos os documentos apresentados pelo licitante.

 

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para o dia 09/03/2022, às 09 horas e 00
minutos.

 

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a)
Pregoeiro(a), sinalizando antecipadamente a eventual necessidade de dilação de prazo.

 

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro
realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em
que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas
entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Christian Heberth

Pregoeiro

 

 

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 09/03/2022, às 08:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0308685 e o código CRC 3238C22E.
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DESPACHO

Após análise, manifestamos  sobre a aceitação ou rejeição técnica do(s) documento(s) a seguir
listado(s), apresentado(s) pela empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CNPJ nº 30.948.812/0001-24, referentes aos ITENS 01 e 03, no que tange ao
atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por nossa unidade: 

 

EXIGÊNCIA  
ITEM

DO
EDITAL  

NOME DO DOCUMENTO
ANEXADO  

PELO LICITANTE  

NOME DO
DOCUMENTO

ANEXADO  
PELO

LICITANTE
APÓS

DILIGÊNCIA  

ANÁLISE DTI 

 

Proposta de
preços

ajustada  

Item 5
Seção II  
Parte II  

15. Proposta PGJ BAHIA Final  
NÃO

PRESENTOU   

Ficou prejudica a análise técnica do equipamento ofertado pela ausência de catálogo na
língua portuguesa conforme exigido no edital. 

 

Catálogos   
Item 11  

Seção III  
Parte II  

15.3
Folder_ThinkCentre_M75q_Gen_2_Spec  

NÃO
PRESENTOU  

Concordamos com o entendimento do pregoeiro:  
 

"O documento originalmente anexado no dia 07/03/2022, está redigido na língua
inglesa. O link dentro do documento diligenciado em 08/03/2022 remete ao documento

originalmente anexado, o qual contraria os itens do edital a seguir:  
   

Parte II, Seção III, item 11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em
língua portuguesa. Entretanto, será admitida a apresentação de arquivos técnicos em

idioma diverso do nacional, produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que
acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as

penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental.   
    

11.4.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso
do português e que estejam desacompanhados da respectiva tradução. " 

Relatório da
pontuação do

índice de
desempenho

do processador
– ITENS 01 e

03  

Item
12.1  

Seção III  
Parte II  

15.9 Pontuação Benchmarks  
   

 APRESENTOU
- PAG 181 

 Após análise da documentação apresentada foi verificado o atendimento ao item.  

Documento
oficial ou

página de site
público do

mesmo
fabricante

comprovando
exclusividade
na produção

da placa mãe,
BIOS e ser
detentor do

projeto básico
do modelo
ofertado –

ITENS 01 e
03   

Item
12.2  

Seção III  
Parte II  

15.6 Manual Lenovo ThinkCentre (Bios)  

NÃO
PRESENTOU  

 
 

Não foi identificado documento com a informação solicitada, a documentação
disponibilizada não trata de forma expressa que o fabricante do BIOS/PLACA MÃE do

equipamento ofertado em licitação, é detentor dos direitos autorais. A referida
documentação não pode ser exibida por tratar de link de armazenamento de arquivos

em nuvem privada, conforme cópia de link enviado .   
 
 

Informações sobre a Bios:   
o

file:///G:/Drives%20compartilhados/RL%20COM%C3%89RCIO%20DRIVE%20COMP
ARTILHADO/RL%20Com%C3%A9rcio/Preg%C3%B5es/Bahia/PGJ%20Bahia/Propost

a%20final/15.6%20Manual%20Lenovo%20ThinkCentre%20(Bios).pdf  

Documento
oficial ou

página de site
público do

mesmo
fabricante que
comprove ser a

licitante
revendedora

autorizada do
fabricante –

ITENS 01, 02
e 03   

Item
12.3  

Seção III  
Parte II  

15.8 Revendedor Lenovo  
NÃO

PRESENTOU  

Concordamos com o entendimento do pregoeiro:  
 
 

“O documento originalmente anexado no dia 07/03/2022 não se enquadra como
Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante, sendo

aparentemente print de tela de um site, que não permite a identificação do domínio.  
Foi realizada diligência junto a licitante, que em resposta anexou documento

denominado “Lista-de-links-de-acesso-a-informacoes---PGE-Bahia” cujo conteúdo
apresenta dois links:  

a) um remete a uma tela de login, não sendo, portanto, de domínio público,
contrariando regra editalícia.  

   
b) O outro link remete a um documento que não foi inserido no prazo inicial concedido

no dia 07/03/2022, portanto, em desacordo com as regras do edital.”  

Declaração ou
página de site

público do
fabricante que
comprove que
o equipamento

ofertado
pertence à

Item
12.4  

Seção III  
Parte II  

15.7 Linha corporativa Thinkcentre  
NÃO

PRESENTOU  

 
 

Não foi identificado documento com a informação solicitada, a documentação
disponibilizada não trata de forma expressa pelo fabricante que o referido equipamento
ofertado em licitação é linha coorporativa. A referida documentação faz referência aos

propósitos da empresa e as diversas possibilidades de utilização de seus
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linha
corporativa do

fabricante –
ITENS 01 e

03   

Parte II  equipamentos.  
 
 

Certificação ou
relatório de

conformidade
ao IEC 60950
– ITENS 01,

02 e 03   

Item
12.5  

Seção III  
Parte II  

15.5 Certificações Lenovo  
    NÃO

ATENDE  

 
 

O documento em inglês e não se relaciona com a certificação IEC 60950 solicitada no
edital.  

 
 

Não foi identificado no documento a informação solicitada ou referência a instituição
credenciada ao INMETRO que a correlacione e dê autenticidade, por meio de relatório

de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado.  
 
 

Certificação ou
relatório de

conformidade
ao IEC 61000
– ITENS 01,

02 e 03   

Item
12.6  

Seção III  
Parte II  

15.5 Certificações Lenovo  
        NÃO
ATENDE  

O documento em inglês e não se relaciona com a certificação IEC 61000 solicitada no
edital.  

 
 

Não foi identificado no documento a informação solicitada ou referência a instituição
credenciada ao INMETRO que a correlacione, por meio de relatório de avaliação de

conformidade emitido por órgão credenciado.  
 
 

   

Certificação ou
relatório de

conformidade
ao CISPR 22

classe B –
ITENS 01 e

03   

Item
12.7  

Seção III  
Parte II  

NÃO IDENTIFICAMOS  NÃO ATENDE  

   
O documento em inglês e não se relaciona com a certificação CISPR 22 classe B

solicitada no edital,.  
 
 

Certificação ou
relatório que

comprove que
todos os

equipamentos
fornecidos não

contêm
substâncias
perigosas,

como mercúrio
(Hg), chumbo
(Pb), cromo
hexavalente

(Cr(VI)),
cádmio (Cd),

bifenil
polibromados

(PBBs) e éteres
difenil-

polibromados
(PBDEs), em
concentração

acima da
recomendada

na diretiva
Restriction of

Certain
Harzadous
Substances
(RoHS) –

ITENS 01, 02
e 03   

Item
12.8  

Seção III  
Parte II  

SEI 0308682, pag 5  APRESENTOU  

O documento, 0308682, pág. 5 a 23, tem seu conteúdo considerado válido, seguindo
as exigências do Ministério do meio ambiente, por indicar que a declaração é um

comunicado oficial da empresa que aplicam as diretivas adotadas pela União Europeia
que proíbe que certas substâncias perigosas sejam usadas em processos de fabricação
de produtos: cádmio, mercúrio, cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados,

éteres difenil-polibromados e chumbo.  

 
 

Manifestamos pela REJEIÇÃO TÉCNICA, 

Documento assinado eletronicamente por Odilon Barros dos Santos em
09/03/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0309629 e o código CRC 1AB5E41B.

19.09.00841.0011029/2021-30 0309629v2
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PREGÃO SUSPENSO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão nº 32022
Tipo de Suspensão: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA
Data/hora da Suspensão: 09/03/2022 16:39
Data/hora prevista para
continuação: 10/03/2022 09:00

Justificativa: Sessão suspensa para o pregoeiro participar de reunião gerencial com a Coordenação de
Licitações do MPBA.

 
Fechar
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 1616.507C.D2BE.1607

Cetidão gerada em 27/2/2019 12:18:34
PROTOCOLO SIARCO 19/979046-9

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA R P T B DE LIMA

NIRE 26.8.0369904-4

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO(S) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 1616.507C.D2BE.1607
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1616507CD2BE1607

Recife, 27 de fevereiro de 2019

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.8.0369904-4

Nº PROTOCOLO 19/979046-9 PROTOCOLADO 26/2/2019 10:58:54
Nº ARQUIVAMENTO 20199790469 ARQUIVADO 27/2/2019 12:18:34

EMPRESA R P T B DE LIMA

Documento disponibilizado a 067.190.114-13 - LUIZ RODRIGO DE LIMA SANT
Data do download - 28/02/2019 03:14:20
Código de Autenticação 1616.507C.D2BE.1607
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1616507CD2BE1607

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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Documento disponibilizado a 067.190.114-13 - LUIZ RODRIGO DE LIMA SANT
Data - 27/2/2019 12:18:34
Código de Autenticação 1616.507C.D2BE.1607
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1616507CD2BE1607

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0002 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.8.0369904-4

Nº PROTOCOLO 19/979046-9 PROTOCOLADO 26/2/2019 10:58:54
Nº ARQUIVAMENTO 20199790469 ARQUIVADO 27/2/2019 12:18:34

EMPRESA R P T B DE LIMA
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Documento disponibilizado a 067.190.114-13 - LUIZ RODRIGO DE LIMA SANT
Data - 27/2/2019 12:18:34
Código de Autenticação 1616.507C.D2BE.1607
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1616507CD2BE1607

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0003 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.8.0369904-4

Nº PROTOCOLO 19/979046-9 PROTOCOLADO 26/2/2019 10:58:54
Nº ARQUIVAMENTO 20199790469 ARQUIVADO 27/2/2019 12:18:34

EMPRESA R P T B DE LIMA
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Documento disponibilizado a 067.190.114-13 - LUIZ RODRIGO DE LIMA SANT
Data - 27/2/2019 12:18:34
Código de Autenticação 1616.507C.D2BE.1607
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1616507CD2BE1607

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0004 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.8.0369904-4

Nº PROTOCOLO 19/979046-9 PROTOCOLADO 26/2/2019 10:58:54
Nº ARQUIVAMENTO 20199790469 ARQUIVADO 27/2/2019 12:18:34

EMPRESA R P T B DE LIMA
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Documento disponibilizado a 067.190.114-13 - LUIZ RODRIGO DE LIMA SANT
Data - 27/2/2019 12:18:34
Código de Autenticação 1616.507C.D2BE.1607
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1616507CD2BE1607

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0005 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.8.0369904-4

Nº PROTOCOLO 19/979046-9 PROTOCOLADO 26/2/2019 10:58:54
Nº ARQUIVAMENTO 20199790469 ARQUIVADO 27/2/2019 12:18:34

EMPRESA R P T B DE LIMA

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1423



Certifico o Registro em 13/07/2020
Arquivamento 20209186186 de 13/07/2020 Protocolo 209186186 de 03/07/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269009412981660

13/07/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EGyDCfGOd2wQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 13/07/2020
Arquivamento 20209186186 de 13/07/2020 Protocolo 209186186 de 03/07/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269009412981660

13/07/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EGyDCfGOd2wQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 13/07/2020
Arquivamento 20209186186 de 13/07/2020 Protocolo 209186186 de 03/07/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269009412981660

13/07/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EGyDCfGOd2wQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 13/07/2020
Arquivamento 20209186186 de 13/07/2020 Protocolo 209186186 de 03/07/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269009412981660

13/07/2020

209186186

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

PROTOCOLO 209186186 - 03/07/2020

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26803699044
CNPJ 30.948.812/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2020
SOB N: 20209186186

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20209186186

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09669451400 - RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data de sua expedição.

Natureza Jurídica:

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

26.8.0369904-4

EMPRESÁRIO

CNPJ

30.948.812/0001-24

Nome Empresarial

Número de Identificação do Registro de

Empresas - NIRE (Sede)

Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

17/07/2018

Data de Início

de Atividade

17/07/2018

001Página: /

Código de Autenticação 093A.0082.A5E3.480F

PROTOCOLO SIARCO 20/903779-2

001

Certidão gerada em 17/07/2020 as 14:24:11

20/07/2020

R DJALMA FARIAS, 365, SALA 0701 EDF ALPHA EMP, TORREAO, RECIFE, PE, 52.030-195
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

Objeto Social

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;  COMÉRCIO VAREJISTA

DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;  COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS

DE ÁUDIO E VÍDEO;  COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;  COMÉRCIO VAREJISTA DE

ARTIGOS DE PAPELARIA;  COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;  TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;

 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;  SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO

DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE

OU DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO (HELP-DESK), RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS,

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR;  REPARAÇÃO

E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;  ALUGUEL DE MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

Capital: R$ 150.000,00

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte

(Lei nº 123/2006)
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

Evento(s):

Ato:

Número:Data:

Último Arquivamento Situação:

Status

13/07/2020

ALTERACÃO

20209186186 REGISTRO ATIVO

XXXXXXXXXXXX

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nome do Empresário

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA

0702149253 MD PE

Casado

Identidade:

Estado Civil:

CPF:

Regime de Bens:

096.694.514-00

Comunhão Parcial

Observações:

Recife, 20 de julho de 2020

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a LUIZ RODRIGO DE LIMA SANTANA
Em 20/7/2020 08:45:27
Código de Autenticação 093A.0082.A5E3.480F
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.948.812/0001-24
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/07/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RL COMERCIO E SERVICOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R DJALMA FARIAS 

NÚMERO 
365 

COMPLEMENTO 
SALA 0701 EDF ALPHA EMP 

 
CEP 
52.030-195 

BAIRRO/DISTRITO 
TORREAO 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ruanpedro__@hotmail.com 

TELEFONE 
(84) 9942-8626 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/07/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/02/2022 às 14:24:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

R P T B DE LIMA – ME 
CNPJ N° 30.948.812/0001-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Número: 1 Folha: 1

Balanço Patrimonial

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá 
de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2019.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço ................................: Rua CANDIDO LACERDA, 221

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: PE

30.948.812/0001-24

Inscrição Estadual....................:

Registro na junta.....................: 26-8-0369904-4 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal...................:

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 1 a 1 do Livro Diário n°01, registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 20/940164-8 em 11/08/2020;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

RECIFE, 10/09/2020

Bairro ....................................: TORREAO

EDIF Duetto 1704

Inscrição no CNPJ ...................:

R P T B DE LIMA

RECIFE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Empresa:

C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24

Folha: 0002

Número livro:

Emissão:

Hora:

0001

11/09/2020

09:02:13

R P T B DE LIMA

Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

ATIVO 304.358,29D

CIRCULANTE 304.358,29D

DISPONIBILIDADES 181.741,22D

CAIXA 82.238,41D

CAIXA GERAL 82.238,41D

BANCO CONTA MOVIMENTO 10,00D

ITAU 10,00D

NUMERARIO EM TRANSITO 20.500,00D

CAIXA 20.500,00D

APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 78.992,81D

APLICAÇOES EM POUPANÇA 78.992,81D

ITAU 78.992,81D

CLIENTES 118.117,07D

DUPLICATAS A RECEBER 118.117,07D

CLIENTES DIVERSOS 118.117,07D

OUTROS CRÉDITOS 4.500,00D

CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS 4.500,00D

ADIANTAMENTO A SOCIOS 4.500,00D

PASSIVO 304.358,29C

PASSIVO CIRCULANTE 34.951,81C

FORNECEDORES 2.578,27C

FORNECEDORES NACIONAIS 2.578,27C

OBRIGAÇÕES FISCAIS 32.373,54C

OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 22.655,89C

SIMPLES NACIONAL 22.655,89C

OBRIGAÇÕES PARCELAMENTO 9.717,65C

SIMPLES PARCELAMENTO 9.717,65C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 269.406,48C

CAPITAL SOCIAL 100.000,00C

CAPITAL SUBSCRITO 100.000,00C

CAPITAL AUTORIZADO 100.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 169.406,48C

LUCROS ACUMULADOS 169.406,48C

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 55 a 55 do Livro Diário n°01, registrado na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco, sob n° 20/940164-8 em 11/08/2020;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Empresa:

C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24

Folha: 0003

Número livro:

Emissão:

Hora:

0001

11/09/2020

09:02:13

R P T B DE LIMA

Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

LUCRO ANOS ANTERIORES 169.406,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
304.358,29 (trezentos e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos)

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 55 a 55 do Livro Diário n°01, registrado na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco, sob n° 20/940164-8 em 11/08/2020;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE, 11 de Setembro de 2020

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Empresa: R P T B DE LIMA
C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24 Folha: 0004
Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 Número livro: 0001

Emissão: 11/09/2020
Hora: 09:00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA
MERCADO NACIONAL 797.415,83
OUTRAS RECEITAS 87.839,30 885.255,13

DEDUÇÕES
SIMPLES NACIONAL (34.890,69) (34.890,69)

RECEITA LÍQUIDA 850.364,44
                                        

CMV
CUSTOS DAS MERCADORIAS (523.768,86) (523.768,86)

LUCRO BRUTO 326.595,58
                                        

DESPESAS OPERACIONAIS (64.024,33)
                                        

DESPESAS COM VENDAS
DOA FRETES (2.902,91) (2.902,91)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DOA AJUDA DE CUSTO (9.236,72)
DOA ALUGUEIS A PJ (2.400,00)
DOA ENERGIA ELÉTRICA (751,34)
DOA TELEFONE, INTERNET, FAX (190,54)
DOA CORREIOS E MALOTES (2.443,51)
DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO (9.271,86)
DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (158,08)
DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1.525,71)
DOA GRAFICAS (23.000,00)
DOA LICENCIAMENTO DE VEICULOS (596,12)
DOA TAXAS (155,13)
DOA IOF (431,16)
DOA ICMS DIF. ALIQUOTA / FRONTEIRA (9.461,25)
DOA CONTABILIDADE (1.500,00) (61.121,42)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTROS CUSTOS (87.836,54) (87.836,54)

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 56 a 57 do Livro Diário n°01, 
registrado na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco, sob n° 20/940164-8 em 11/08/2020;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Empresa: R P T B DE LIMA
C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24 Folha: 0005
Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 Número livro: 0001

Emissão: 11/09/2020
Hora: 09:00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RESULTADO OPERACIONAL 174.734,71
                                        

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
TARIFAS BANCARIAS (342,19)
OUTRAS TAXAS (6.791,38) (7.133,57)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 167.601,14
                                        

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 167.601,14

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 56 a 57 do Livro Diário n°01, 
registrado na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco, sob n° 20/940164-8 em 11/08/2020;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE, 11 de Setembro de 2020

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Empresa:

Inscrição:

Período:

30.948.812/0001-24

01/01/2019 - 31/12/2019

15:36:19

10/09/2020Emissão:

Hora:

Número livro: 0001

Página: 0006R P T B DE LIMA

Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

1Índice de Liquidez Geral 287.500,80 + 0,00Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 8,24

34.899,66 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1

Índice de Liquidez Corrente 287.500,80Ativo Circulante 8,24

1 34.899,66Passivo Circulante

1Índice de Liquidez Seca 287.500,80 - 0,00Ativo Circulante - Estoque 8,24

34.899,66Passivo Circulante

1

Índice de Solvência Geral 287.500,80Ativo 8,24

1 34.899,66 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

B - As informações foram extraídas das folhas n°s 58 a 58 do Livro Diário n°01, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob n°

20/940164-8 em 11/08/2020;

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

______________________________________________________________________________

FERNANDO MENDES DA SILVARUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA

ContadorEmpresário

6.897.030 SDS/PE8.044.678 SSP/PE

CPF: 064.208.514-59CPF: 096.694.514-00

Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Empresa: R P T B DE LIMA Folha: 0007 
CNPJ: 30.948.812/0001-24 Número livro: 0001 
Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 Emissão: 10/09/2020 
  Hora: 15:43:45 
    
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2019 

  
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A R P T B DE LIMA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de RECIFE/PE, tendo 
como objeto social comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, com início de 
atividades em 17/07/2018.  
  
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 
  
3) CAPITAL SOCIAL 
 
O capital social é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00, totalmente 
integralizado, apresentando a seguinte composição: 
 
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA – 100% 
  
4) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
 
A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 
por todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 59 a 59 do Livro Diário n°01, registrado na Junta Comercial do 
Estado de Pernambuco, sob n° 
20/940164-8 em 11/08/2020; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 
  
 
 
_____________________________________                                                           _____________________________________ 
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA    FERNANDO MENDES DA SILVA  
Empresário        Contador 
8.044.678 SSP PE       6.897.030 SDS PE 
CPF: 096.694.514-00     CPF: 064.208.514-59 

Reg. no CRC – PE sob o No. 029237/O-0 
 
 
 
 
 
 

Recife, 10 de Setembro de 2020. 
 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

Número: 1 Folha: 8

Balanço Patrimonial

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de
Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita. 

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço ................................: Rua CANDIDO LACERDA, 221

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: PE

30.948.812/0001-24

Inscrição Estadual....................:

Registro na junta.....................: 26-8-0369904-4 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal...................:

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 60 a 60 do Livro Diário n°01, registrado na Junta Comercial do 
Estado de Pernambuco, sob n° 20/940164-8 em 11/08/2020;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

RECIFE, 10/09/2020

Bairro ....................................: TORREAO

EDIF Duetto 1704

Inscrição no CNPJ ...................:

R P T B DE LIMA

RECIFE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F5U_mdxhliwQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 11/09/2020
Arquivamento 20208784950 de 11/09/2020 Protocolo 208784950 de 19/08/2020 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 138057208621547

11/09/2020

208784950

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

PROTOCOLO 208784950 - 19/08/2020

ATO 223 - BALANCO PUBLICADO

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26803699044
CNPJ 30.948.812/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2020
SOB N: 20208784950

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09669451400 - RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA

Cpf: 06420851459 - FERNANDO MENDES DA SILVA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Número: 2 Folha: 1

Balanço Patrimonial

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá 
de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2020. 

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço ................................: Rua DJALMA FARIAS, 365

_______________________________________
FERNANDO MENDES DA SILVA
Contador
6.897.030 SDS/PE
CPF: 064.208.514-59
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

_______________________________________
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
Empresário
8.044.678 SSP/PE
CPF: 096.694.514-00

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: PE

30.948.812/0001-24

Inscrição Estadual....................:

Registro na junta.....................: 26-8-0369904-4 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal...................:

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas;
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 1 a 1 do Livro Diário n°02, registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021;
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

RECIFE, 09/06/2021

Bairro ....................................: TORREAO

SALA 0701 EDF ALPHA EMP

Inscrição no CNPJ ...................:

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA

RECIFE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06420851459-FERNANDO MENDES DA SILVA|09669451400-RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME  

Empresa: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA Folha: 0002 
C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24 Número livro: 0002 
Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 Emissão: 09/06/2021 
Balanço encerrado em: 31/12/2020 Hora: 09:48:36 

BALANÇO PATRIMONIAL  

Descrição Saldo Atual 

  

ATIVO 410.061,26D 
CIRCULANTE 410.061,26D 

DISPONIBILIDADES 119.018,23D 
CAIXA 71.181,92D 
CAIXA GERAL 71.181,92D 

 
BANCO CONTA MOVIMENTO 

 
10,00D 

ITAU 10,00D 

 
APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

 
47.826,31D 

APLICAÇOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 47.826,31D 
ITAU 47.826,31D 

CLIENTES 291.043,03D 
DUPLICATAS A RECEBER 291.043,03D 
CLIENTES DIVERSOS 291.043,03D 

 
PASSIVO 

 
410.061,26C 

PASSIVO CIRCULANTE 91.383,00C 
FORNECEDORES 23.089,06C 
FORNECEDORES NACIONAIS 23.089,06C 

 
OBRIGAÇÕES FISCAIS 

 
68.293,94C 

OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS 58.576,29C 
SIMPLES NACIONAL 58.576,29C 

OBRIGAÇÕES PARCELAMENTO 9.717,65C 
SIMPLES PARCELAMENTO 9.717,65C 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 318.678,26C 
CAPITAL SOCIAL 150.000,00C 

CAPITAL SUBSCRITO 150.000,00C 
CAPITAL AUTORIZADO 150.000,00C 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 168.678,26C 
LUCROS ACUMULADOS 168.678,26C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 65 a 65 do Livro Diário n°02, registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

 
 
 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 
Empresário 
8.044.678 SSP/PE 
CPF: 096.694.514-00 

 
 
 

FERNANDO MENDES DA SILVA 
Contador 
6.897.030 SDS/PE 
CPF: 064.208.514-59 
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME  

Empresa: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA Folha: 0003 
C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24 Número livro: 0002 
Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 Emissão: 09/06/2021 
Balanço encerrado em:   31/12/2020 Hora: 09:48:36 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Descrição Saldo Atual 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
410.061,26 (quatrocentos e dez mil e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) 

 
A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 65 a 65 do Livro Diário n°02, registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

 
RECIFE, 09 de Junho de 2021 

 
 
 
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 
Empresário 
8.044.678 SSP/PE 
CPF: 096.694.514-00 
 
 

 
FERNANDO MENDES DA SILVA 
Contador 
6.897.030 SDS/PE 
CPF: 064.208.514-59 
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0 

LUCRO ANOS ANTERIORES 168.678,26C http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Empresa: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA 
C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24 Folha: 

Número livro: 
0004 

Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 0002 
Emissão: 
Hora: 

09/06/2021 
09:48 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por 
todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 66 a 67 do Livro Diário n°01, 
registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

RECEITA BRUTA 
MERCADO NACIONAL 

 
1.165.630,24 

 

OUTRAS RECEITAS 1.754,69 1.167.384,93 

DEDUÇÕES 
SIMPLES NACIONAL 

 
(67.742,91) 

 
(67.742,91) 

RECEITA LÍQUIDA  1.099.642,02 

 

CMV 
CUSTOS DAS MERCADORIAS 

 

(931.335,33) 

 

(931.335,33) 

LUCRO BRUTO  168.306,69 

 

DESPESAS OPERACIONAIS 
  

(102.798,01) 

 
DESPESAS COM VENDAS 
DOA FRETES 

 

(891,27) 

 

(891,27) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
DOA AJUDA DE CUSTO 

 
(19.633,98) 

 

DOA ALUGUEIS A PF (800,00)  

DOA ALUGUEIS A PJ (7.314,64)  

DOA ENERGIA ELÉTRICA (993,69)  

DOA TELEFONE, INTERNET, FAX (1.257,27)  

DOA CORREIOS E MALOTES (20.716,36)  

DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO (837,45)  

DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CON (395,64)  

DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1.539,97)  

DOA CARTÃO DE CREDITO (6.247,18)  

DOA VIAGENS - HOSPEDAGEM (800,00)  

DOA TAXAS (2.313,42)  

DOA IOF (573,32)  

DOA ICMS DIF. ALIQUOTA / FRONTEIR (36.733,82)  

DOA CONTABILIDADE (1.750,00) (101.906,74) 

RESULTADO OPERACIONAL  65.508,68 

 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 
JUROS PAGOS E INCORRIDOS 

 

(9.893,62) 

 

TARIFAS BANCARIAS (2.010,03) (11.903,65) 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Empresa: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA 
C.N.P.J.: 30.948.812/0001-24 Folha: 

Número livro: 
0005 

Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 0002 
Emissão: 
Hora: 

09/06/2021 
09:48 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 

Sistema licenciado para L&F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME 

 

 

 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 53.605,03 
 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 53.605,03 
 

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por 
todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 66 a 67 do Livro Diário n°02, 
registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 
 

RECIFE, 09 de Junho de 2021 
 
 
 
 

 
 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 
Empresário 
8.044.678 SSP/PE 
CPF: 096.694.514-00 
 
 
 
 
 

 
 

FERNANDO MENDES DA SILVA 
Contador 
6.897.030 SDS/PE 
CPF: 064.208.514-59 
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Empresa: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA Folha: 0006 
CNPJ: 30.948.812/0001-24 Número livro: 0002 
Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018 Emissão: 09/06/2021 
  Hora: 09:40:01 
    
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2020 

  
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A R P T B DE LIMA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de RECIFE/PE, 
tendo como objeto social comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, com 
início de atividades em 17/07/2018.  
  
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 
  
3) CAPITAL SOCIAL 
 
O capital social é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00, totalmente 
integralizado, apresentando a seguinte composição: 
 
RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA – 100% 
  
4) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
 
A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 
por todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 68 a 68 do Livro Diário n°02, registrado na Junta Comercial do 
Estado de Pernambuco, sob n° 
21/928416-4 em 08/06/2021; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 
  
 

 

_____________________________________                                                           _____________________________________ 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA    FERNANDO MENDES DA SILVA  

Empresário        Contador 

8.044.678 SSP PE       6.897.030 SDS PE 
CPF: 096.694.514-00     CPF: 064.208.514-59 

Reg. no CRC – PE sob o No. 029237/O-0 
 
 
 
 
 
 

Recife, 09 de Junho de 2021. 
 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

Empresa:

Inscrição:

Período:

30.948.812/0001-24

01/01/2020 - 31/12/2020

10:17:43

09/06/2021Emissão:

Hora:

Número livro: 0002

Página: 0007R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA

Insc. Junta Comercial: 26-8-0369904-4 Data: 17/07/2018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

1Índice de Liquidez Geral 410.061,26 + 0,00Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 4,49

91.383,00 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1

Índice de Liquidez Corrente 410.061,26Ativo Circulante 4,49

1 91.383,00Passivo Circulante

1Índice de Liquidez Seca 410.061,26 - 0,00Ativo Circulante - Estoque 4,49

91.383,00Passivo Circulante

1

Índice de Solvência Geral 410.061,26Ativo 4,49

1 91.383,00 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por

todas elas;

B - As informações foram extraídas das folhas n°s 70 a 70 do Livro Diário n°02, registrado na Junta Comercial do Estado

de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021;

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE, 09/06/2021

______________________________________________________________________________

FERNANDO MENDES DA SILVARUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA

ContadorEmpresário

6.897.030 SDS/PE8.044.678 SSP/PE

CPF: 064.208.514-59CPF: 096.694.514-00

Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0

Sistema licenciado para L &F SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O 
 

Balanço Patrimonial 

Número: 2 Folha: 8 

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de 
Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. 

Nome da Empresa ...................: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇOES EM INFORMATICA 

 
 
 

 
Ramo .....................................: Comércio varejista de materiais de construção em geral 

 
 

 
Endereço ................................: Rua DJALMA FARIAS, 365 
 

Complemento .........................: SALA 0701 EDF ALPHA EMP 
 

Bairro ....................................: TORREAO 
 

Municipio ...............................: RECIFE 

Estado ...................................: PE 
 

Inscrição no CNPJ ...................: 
 
Inscrição Estadual....................: 

30.948.812/0001-24 

 

Registro na junta.....................: 26-8-0369904-4 Data registro: 17/07/2018 
 
Inscrição Municipal...................: 

 
A - Sob as penas da lei, declaramos que as informãções aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 
todas elas; 
B - As informações foram extraídas das folhas n°s 70 a 70 do Livro Diário n°02, registrado na Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob n° 21/928416-4 em 08/06/2021; 
C - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
D - A sociedade não possui Auditoria Independente. 

RECIFE, 09/06/2021 
 
 
 

 
 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 
Empresário 
8.044.678 SSP/PE 
CPF: 096.694.514-00 

FERNANDO MENDES DA SILVA 
Contador 
6.897.030 SDS/PE 
CPF: 064.208.514-59 
Reg. no CRC - PE sob o No. 029237/O-0 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57Ewc2ckfTGAQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Certifico o Registro em 24/06/2021
Arquivamento 20218913940 de 24/06/2021 Protocolo 218913940 de 14/06/2021 NIRE 26803699044
Nome da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337378225093521

24/06/2021

218913940

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

PROTOCOLO 218913940 - 14/06/2021

ATO 223 - BALANCO PUBLICADO

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26803699044
CNPJ 30.948.812/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021
SOB N: 20218913940

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06420851459 - FERNANDO MENDES DA SILVA

Cpf: 09669451400 - RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
CNPJ: 30.948.812/0001-24 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:06:18 do dia 22/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2022.
Código de controle da certidão: B6E3.748B.46C9.BD2B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão:

Nome/Razão Social:

Data do Cadastramentro:

Inscrição Estadual:

Situação:

Atividade Econômica Principal:

ENDEREÇO

CEP:

Logradouro:

Bairro:

Município:

UF:

          Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com
os seguintes dados pertinentes:

CPF/CNPJ:

          De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua
atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

2020.000003806751-04

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

23/07/2018

0782337-12

30.948.812/0001-24

52.030-190

RUA DJALMA FARIAS, 365, - SALA 0701 EDF ALPHA EMP

TORREAO

RECIFE

PE

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Ativo

Atividades Econômicas Secundárias:

058599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
054754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
054742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
054753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
054789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
054761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
056204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
056209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
057733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
059511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Regime SIMPLES NACIONAL

054751201 -

Data de Emissão: 20/07/2020

          A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A
confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 20/07/2020 09:57:20

 de 1
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Número da Certidão: 2022.000000695242-96

Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

Endereço: RUA DJALMA FARIAS N. 365, - SALA 0701 EDF ALPHA EMP, TORREAO, RECIFE - PE, CEP: 52030190

30.948.812/0001-24

DADOS DO CONTRIBUINTE

27/01/2022Data de Emissão:

CNPJ:

Esta certidão é válida até 26/04/2022 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 27/01/2022 12:02:42

 de 1
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4751-20-1 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4742-30-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4753-90-0 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIP DE ÁUDIO E VÍDEO
4754-70-1 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761-00-3 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789-00-7 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7733-10-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8599-60-4 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9511-80-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

4. CNPJ/CPF

2. CMC

618.384-0

30.948.812/0001-24

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

1. Denominação Social/Nome

3. Endereço

Recife, 08 de FEVEREIRO de 2022

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

5. Atividade Econômica

RUA DJALMA FARIAS, 365 SALA 0701 EDF ALPHA EMPSALA 0701 EDF A

6. Descrição

9. Código de Autenticidade 10. Expedida em

Nº da Certidão
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

BAIRRO TORREAO, CEP 52030-195, RECIFE-PE

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação
municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular
perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou
com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

* * * * * * * * * * *

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

139109978

736.6979.4807

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

03 de FEVEREIRO de 2022

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2022 às 13:29) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 30.948.812/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

621E.49E1.94AB.B161 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/03/2022 as 13:29:21 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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01/03/2022 13:24 Certidão PJe

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml 1/1

Data da Emissão: 01/03/2022 13h24min Data de Validade: 31/03/2022
Nº da Certidão: 01027762/2022 Nº da Autenticidade: P1.M1.A7.NK.YX

Razão Social:
R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
CNPJ: 30.948.812/0001-24 Inscrição Estadual: 078233712
Endereço Residencial: RUA DJALMA FARIAS, 365 Compl: SALA 701
Bairro: TORREÃO Cidade: Recife/PE

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CENTRAL DE CERTIDÃO  
Fórum Des. Rodolfo Aureliano

Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL 

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO
 

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

 
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência Cível, Executivos fiscais e Execução de Título
Extrajudicial, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em
tramitação contra a pessoa acima identificada. 
 
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.  
 
Observações:  
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.  
 
Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃ dos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©. 
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01/03/2022 13:28 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.948.812/0001-24
Razão Social:RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 09669451400
Endereço: R CANDIDO LACERDA 221 EDIF DUETTO 1704 / TORREAO / RECIFE / PE /

52030-200

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/02/2022 a 13/03/2022 
 
Certificação Número: 2022021202201646971176

Informação obtida em 01/03/2022 13:28:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 30.948.812/0001-24
Certidão nº: 6986181/2022
Expedição: 01/03/2022, às 13:28:36
Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.948.812/0001-24,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA 
 
CPF/CNPJ: 30.948.812/0001-24 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 13:28:07 do dia 01/03/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: SNVR010322132807 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1458

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 01/03/2022 13:29:28 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA 
CNPJ: 30.948.812/0001-24 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 

Pregão Eletrônico 3/2022 – UASG: 926302 

Ilustríssimo Sr(a) Pregoeiro(a), 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), CNPJ 30.948.812/0001-24, sediada na Rua Djalma Farias, 

365, Torreão, Recife - PE, se propõe a fornecer os materiais abaixo discriminados, atendendo 

todas as condições estipuladas no Edital de Licitação: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QNT 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 

MINI DESKTOP COM MONITOR 

Processador: AMD RYZEN 5 PRO 4650GE 

– Pontuação: 15,642 

Gráficos AMD Radeon Integrados 

Chipset AMD PRO 500 

Memória: 1x SO-DIMM 16GB DDR4-

3200, com possibilidade de expansão 

para até 64GB. 

Armazenamento: 256GB SSD M.2 2280 

PCIe NVMe Opal - até duas unidades, 1x 

HDD de 2,5 "+ 1x SSD M.2 • HDD de 2,5" 

de até 1 TB • M.2 SSD de até 1 TB 

Peso: 1,25 kg (2,76 lbs) 

Ethernet: 100/1000M integrado, 

Realtek RTL8111FP 

WLAN + Bluetooth 

Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 

Portas frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 

(sempre ligado e carga rápida) 

1x USB-C 3.2 Gen 1 

Marca: 

Lenovo 

Modelo: 

ThinkCentre 

M75q 

Und 14 R$ 7.107,94 R$ 99.511,16 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

1x conector combinado de fone de 

ouvido / microfone (3,5 mm) 

Portas traseiras: 2x USB 2.0 

1x HDMI 

1x DisplayPort 

1x Ethernet (RJ-45) 

2x USB 3.2 Gen 1 

Portas traseiras opcionais 

(configuradas) 

1x VGA 

Teclado e mouse 

Monitor Led 23.8 Full HD LED 

Bluetooth: 5.0 

Windows 10 Pro 64 

Garantia: 5 Anos 

03 

MINI DESKTOP COM MONITOR 

Processador: AMD RYZEN 5 PRO 4650GE 

– Pontuação 15,642 

Gráficos AMD Radeon Integrados 

Chipset AMD PRO 500 

Memória: 1x SO-DIMM 16GB DDR4-

3200 - com possibilidade de expansão 

para até 64GB. 

Armazenamento: 256GB SSD M.2 2280 

PCIe NVMe Opal - até duas unidades, 

1x HDD de 2,5 "+ 1x SSD M.2 • HDD de 

2,5" de até 1 TB • M.2 SSD de até 1 TB 

Peso: 1,25 kg (2,76 lbs) 

Ethernet: 100 / 1000M integrado, 

Realtek RTL8111FP 

WLAN + Bluetooth 

Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 

Portas frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 

(sempre ligado e carga rápida) 

1x USB-C 3.2 Gen 1 

1x conector combinado de fone de 

ouvido / microfone (3,5 mm) 

Marca: 

Lenovo 

Modelo: 

ThinkCentre 

M75q 

Und 4 R$ 7.107,94 R$ 28.431,76 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

Portas traseiras: 2x USB 2.0 

1x HDMI 

1x DisplayPort 

1x Ethernet (RJ-45) 

2x USB 3.2 Gen 1 

Portas traseiras opcionais 

(configuradas) 

1x VGA 

Teclado e mouse 

Monitor Led 23.8  Full HD LED 

Bluetooth: 5.0 

Windows 10 Pro 64 

Garantia: 5 Anos 

 

1 – Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios e os 

custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação fornecimento do objeto licitado, 

assim entendida, não só as despesas diretas, como também as despesas indiretas; 

2 – Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos 

de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e 

aceitamos em todos os seus termos; 

3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas 

nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Órgão, seja qual for o motivo; 

4 – O prazo de validade desta proposta é de acordo com o estabelecido no preâmbulo do Edital 

de Pregão Eletrônico nº  3/2022. 

5 – Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante emissão de Nota de Empenho, nos 

termos do art. 62, §4º da Lei nº 8.666/93. 

6 – O prazo máximo para entrega do objeto será de acordo com o termo de referência, a partir 

da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual vai anexada cópia da Nota de 

Empenho. 

7 – Declaro que providenciarei a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte 

pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 07 (setes) dias 

úteis, contados a partir da notificação, oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem 

qualquer custo para os participantes. 

8 – Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em 

nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 

direção e de assessoramento ou servidores vinculados a esse Órgão, conforme determinação 

contida no art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela 

Resolução nº 09, de 06/12/2005. 

9 – Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos e que estudei, 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas 

condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do fornecimento dos 

bens. 

10 – Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 17657-4, 

Agência nº 0814, Banco Itaú – CNPJ: 30.948.812/0001-24. 

11 – Declaro que esta empresa é optante pelo Simples Nacional. 

 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

                                              RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

                                                                CPF: 096.694.514-00 
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RoHS/REACH Engineering Specification 
 

  
Lenovo RoHS/REACH Engineering Specification  
Addendum to Lenovo Environmental Specification 41A7731  
 
Number 41A7733 

Version 2016-1 

Applicability Lenovo brand products worldwide 

Owner Global Environmental Affairs 

 
Contents 
1.0 Purpose and Scope 
2.0 Requirements  
3.0 Definitions 
 
Appendix: Guidance: summary checklist 
 
1.0 Purpose and Scope  
 
This Specification communicates Lenovo’s requirements for Lenovo brand products and materials, parts 
and assemblies incorporated into Lenovo Brand products worldwide, in accordance with European Union 
directive for the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) in electrical and electronic equipment, similar 
regulations in other markets and more stringent limits set by Lenovo.     
 
This Specification does not apply to spare parts for the repair, or reuse, of electrical and electronic 
equipment put on the market before the date defined by each regional RoHS directive, batteries or 
process chemicals. 
 
1.1 Other Jurisdictions 
 
There are other jurisdictions, other than the EU Member States, with RoHS types of requirements. The list 
below is not complete and is provided for information only. In some jurisdictions the product scope and 
requirements are different from the scope and requirements of the EU Directive. Deliverables to Lenovo 
which cite this specification must meet the requirements of this specification irrespective of the jurisdiction 
where the Deliverable is transferred to Lenovo. 
 

 Multiple US States 
 New York City 
 People’s Republic of China 
 European Economic Area (EEA) States 
 European Free Trade Association (EFTA) States  

EU Candidate Countries - Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia, and Turkey 
 EU potential Candidate Countries – Bosnia and Herzegovina, Kosovo 
 Brazil 
 Korea 
 Ukraine 
 Vietnam 
 India 
 Japan 
 Thailand 

 
2.0 RoHS Requirements  
 
Lenovo brand products and materials, parts and assemblies in Lenovo brand electrical and electronic products 
must meet the following requirements:  
 

1. Applicable laws and regulations;  
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2. Lenovo Engineering Specification 41A7731 Baseline Environmental Requirements for Materials, Parts 
and Products for Lenovo Hardware Products; and  

3. This Lenovo RoHS/REACH Engineering Specification 41A7733.   
 

Homogeneous materials within new Lenovo brand products and parts and assemblies for new Lenovo brand 
products must comply with the criteria shown in Table 1.  
 
Non-Lenovo brand (i.e., third-party/Supplier logo) products must comply with applicable legal requirements.   
 
Should the requirements of this Specification conflict with applicable governmental regulations or legislation the 
more stringent requirements shall take precedence.    
 
2.2 Verification 
Suppliers are expected to complete and submit an IPC 1752A XML Full Material Disclosure (FMD) via the 
Green Data Exchange (GDX), refer to Lenovo Guide to Full Material Disclosures (Version 1). 
 
At Lenovo’s request, the supplier must be able to provide technical documentation in the form of internal 
design controls, supplier data or analytical test reports.  
 
An authorized person, product assurance or similar must also sign the Lenovo Supplier Material Self-
Declaration.  Lenovo specifications are available at: www.lenovo.com–About Lenovo–Global Procurement-
Product Content Restrictions and Packaging Requirements. 
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 

Cadmium (Cd) and its 
compounds 

0.01% (100 ppm)  
 
EPEAT products:  
0.005% (50 ppm)  
 
Test Method: 
IEC 62321: ICP-OES, ICP-MS, 
AAS 

8. Cadmium and its compounds in electrical contacts and 
cadmium plating except for applications banned under 
Directive 91/338/EEC amending Directive 76/769/EEC relating 
to restrictions on the marketing and use of certain dangerous 
substances and preparations 
 
8a. Cadmium and its compounds in one shot pellet type 
thermal cut-offs.   
Expired on 1 January 2012 
(except spare parts for EEE placed on market before Jan 1, 
2012) 
 
8b. Cadmium and its compounds in electrical contacts 
 
13b. Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for 
reflectance standards 
 
38. Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on 
aluminium bonded beryllium oxide. 

Hexavalent Chromium 
(Cr6) and its 
compounds 

Metallic applications: 
Intentionally added  
 
Non-metallic applications: 
0.1% (1000 ppm)  
 
EPEAT products:  
0.05% (500 ppm) 
 
Test Method: 
Polymers, Electronics: 
IEC 62321: Alkaline Digestion / 
Colorimetric Method  
 
Metals: Spot-test procedure / 
boiling water extraction 
procedure. EPE 3060A is not an 
acceptable test method  

9. Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the 
carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 
0.75% by weight in the cooling solution. 
 

Lead (Pb) and its 
compounds 

0.1% (1000 ppm) 
 
Paint: 
0.01% (100 ppm)  
 
External PVC cables, wire 
coatings: 
0.03% (300 ppm) 
 
Visual Display Units for EPEAT 
products:  
0.005% (50 ppm) 
by weight  
(not homogenous) 
 
Test Method: 
IEC 62321: ICP-OES, ICP-MS, 
AAS 

5b. Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0.2 % by 
weight 
 
6a. Lead as an alloying element in steel for machining 
purposes and in galvanized steel containing up to 0.35% lead 
by weight.t 
 
6b. Lead as an alloying element in aluminum containing up to 
0.4 % lead by weight  
 
6c. Lead as an alloying element in copper alloy containing up 
to 4% lead by weight 
 
7a. Lead in high melting temperature type solders (i.e., lead-
based alloys containing 85 % by weight or more lead) 
 
7c-I. Electrical and electronic components containing Lead in a 
glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors 
(piezoelectronic devices) or in a glass or ceramic matrix 
compound 
 
7c-II. Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated 
voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher 
 
13a. Lead in white glasses used for optical applications 
 
13b. Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for 
reflectance standards 
 
15. Lead in solders to complete a viable electrical connection  
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 

  between semiconductor die and carrier within integrated 
circuit Flip Chip packages 
 
34. Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements. 
 
37. Lead in the plating layer of high voltage diodes on the 
basis of a zinc borate glass body.  

Mercury (Hg) and its 
compounds 

Not present  except in lamps 
 
1000ppm 
 
Test Method: 
IEC 62321: CV-AAS, AFS, ICP-
OES, ICP-MS 

1.  Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not 
exceeding: 
 
1a.  For general lighting purposes < 30 W:  2.5 mg per 
burner.   
 
1b. For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W:  3.5 
mg per burner  
 
1c. For general lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W:  5 mg 
per burner 
 
1d. For general lighting purposes ≥ 150 W:  15 mg per burner 
 
1e. For general lighting purposes with circular or square 
structural shape and tube diameter ≤ 17 mm:  7 mg per 
burner 
 
1f. For special purposes:  5 mg per burner 
 
2a. Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for 
general lighting purposes not exceeding: 
 
2a1.  Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter < 9 mm (T2):  4 mg per lamp.  
 
2a2.  Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (T5):  3 mg per lamp. 
 
2a3. Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (T8):  3.5 mg per lamp.   
 
2a4. Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube 
diameter > 28 mm (T12):  3.5 mg per lamp.   
 
2a5.  Tri-band phosphor with long lifetime (≥ 25 000 h):  5 
mg per  
 
2b. Mercury in other fluorescent lamps not exceeding: 
 
2b1.  Linear halophosphate lamps with tube > 28 mm (T10 
and T12):   
10 mg per lamp        
Expired on April 13, 2012 
 
2b2. Non-linear halophosphate lamps (all diameters):  15 mg 
per lamp 
Expires on April 13, 2016 
 
2b3. Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 
17 mm (T9): 15 mg per lamp 
 
2b4.  Lamps for other general lighting and special purposes 
(induction lamps): 15 mg per lamp 
 
3. Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external 
electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special 
purposes not exceeding: 
 
3a. Short length (≤ 500 mm):  3.5 mg per lamp 
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Table 1 Lenovo’s Maximum Concentration Values for RoHS substances 
Substance  Threshold in Homogeneous 

Level 
weight % (ppm) 

Exemptions 

3b. Medium length (> 500 mm and ≤ 1,500 mm):  5 mg per 
lamp 
 
3c. Long length (> 1 500 mm):  13 mg per lamp 
 
4a. Mercury in other low pressure discharge lamps: 15 mg per 
lamp 
 
4b. Mercury in high pressure sodium (vapor) lamps for 
general lighting purposes in lamps with improved color 
rendering index Ra > 60 not exceeding: 
 
4b-I. P ≤ 155 W:  30 mg per burner 
 
4b-II. 155 W < P ≤ 405 W:  40 mg per burner 
 
4b-III. P > 405 W:  40 mg per burner 
 
4c Mercury in other high pressure sodium (vapor) lamps for 
general lighting purposes not exceeding: 
 
4c-I. P ≤ 155 W:25 mg per burner 
 
4c-II. 155 W < P ≤ 405 W:  30 mg per burner 
 
4c-III. P > 405 W:  40 mg per burner 
 
4d. Mercury in high pressure mercury (vapor) lamps (HPMV) 
Expires on April 13, 2015 
 
4e. Mercury in metal halide lamps (MH) 
 
4f. Mercury in other discharge lamps for special purposes not 
specifically mentioned in this Annex 
 
36. Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC 
plasma displays with a content up to 30 mg per display until 1 
July 2010. 
 

Polybrominated 
biphenyl (PBB) 

Not present 
 
Test Method: 
IEC 62321: GCMS 

600ppm max in post consumer plastic feedstock and post 
consumer content plastic resin only. 
Subject to approval.  

Polybrominated 
diphenyl ether (PBDE), 
including DecaBDE 

Not present 
 
Test Method: 
IEC 62321: GCMS 

600ppm max in post consumer plastic feedstock and post 
consumer content plastic resin only (excluding DecaBDE). 
Subject to approval.  

Bis (2-ethylhexyl) 
phthalate (DEHP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment) - from July 22, 2021 

Butyl benzyl phthalate 
(BBP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment) - from July 22, 2021 

Dibutyl phthalate 
(DBP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment) - from July 22, 2021 

Diisobutyl phthalate 
(DIBP)* 

0.1% (1000 ppm) Category 8 (medical devices) and Category 9 (monitoring and 
control equipment)- from July 22, 2021 

 
 *- shall apply from July 22, 2019 

 
 
2.3 Product Marking and Information Disclosure  
 
2.3.1 Products for Japan: must meet the requirements of Japanese Industrial Standard for The Marking 
the presence of the Specific Chemical Substances for electrical and electronic equipment (JIS C 
0950:2005, "J-MOSS"). Product development teams must provide product conformity declarations to 
Lenovo’s Japan Environment representative before offering product for sale in Japan.   
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1. Mandatory "R" mark if the product does not meet the requirements of the RoHS Directive.  
2. Optional* green “G” mark to show no such substances are contained (*not required by Lenovo).  
3. Product material declaration table in Japanese on external Lenovo Japan Environment website 
 

 

 
 
2.3.2 “Korea RoHS”: must meet the requirements of The Act for Resource Recycling of Electrical and 
Electronic Equipment and Vehicles (“Korea RoHS”). Product development teams must provide product 
conformity declarations to Korea’s Country Manager representative before offering product for sale in 
Korea. Product declarations must be on the Korea ECOAS (http://www.ecoas.or.kr/) web page before 
offering product for sale in Korea.   

 
2.3.3 Products for Turkey: must meet the requirements of Turkey’s Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) regulation. Product development 
teams must provide product conformity declarations to Lenovo’s Turkey Country Manager representative, 
annually beginning June 2009 for submission to the Turkey Ministry of Environment and Forestry.  
 
2.3.4 Products for People’s Republic of China: must meet requirements of “Management Methods for 
Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products” (“China RoHS”). The official 
documents are in Chinese at http://www.mii.gov.cn/ 

  
1. Environmental Protection Use Period (EPUP)  
Electronic and electrical products, parts, accessories, 
options, Field Replacement Units (FRUs) and Customer 
Replaceable Units (CRUs) for “independent commercial 
sale” in China must be marked with one of two logos:  
 
Logo 1: "e" inside circle indicates product is compliant 
with Requirements of concentration limits for certain 
substances in electrical and electronic products GB/T 
26572-2011or  
 
Logo 2: Environment Protection Use Period (EPUP) in 
years in circle indicating product is noncompliant 
(exceeds) Requirements of concentration limits for 
certain substances in electrical and electronic products 
GB/T 26572-2011  
 
Exception: Parts purchased for manufacturing (internal 
to a product) do NOT need to be marked  
 
EPUP Mark artwork, color, size, font specifications are 
provided in: Labeling Standard SJ/T 11364-2014  

 Logo 1 Green Mark:  C:85,M:30,Y:85,K:20; 
Logo 2 Orange Mark:  C:0,M:75,Y:100,K:0 

 EPUP mark must be on product unless the 
product total surface area is <5000mm2 or is 
of irregular shape. In this case, the EPUP 
mark must be included in the product 
documentation that accompanies the product.  

 Minimum 5 mm x 5 mm EPUP mark size  
 There are no marking color restrictions as 

long as the mark is visible (black and white is 
acceptable). The color green should not be 
used for Logo 2. 

 Lenovo products use EPUP number is "10" for 
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most PC products, monitors and options; “20” 
for enterprise and mobile products; “5” for 
batteries. Should the EPUP mark on a product 
differ from the EPUP mark on product 
documentation, the mark on the product shall 
take precedence.  

2. Substance Disclosure Table  
Products that require Logo 2 must have a Substance Disclosure Table in the product documentation that 
accompanies the product (software or paper-based). This includes system products, parts, FRUs, 
accessories and options for independent commercial sale.  
 

 Text must be in Simplified Chinese (except for "O" and "X")  
 Table must include Product Name, Part Name(s), Insert "O" or "X" for each key part. In cases 

where “X” is shown, Lenovo uses an EU RoHS exemption 
 Minimum font size is 1.8 mm  
 See the example table below 

 
Example: Substance Disclosure Table 

 
 
2.3.5 Vietnam RoHS: must meet the requirements of Circular, provisionally stipulating allowable limit 
contents of a number of toxic or hazardous chemicals in electric or electronic products (“Vietnam RoHS”). 
Product development teams can choose one of following disclosure to show the information on the 
allowable limits of restricted substances before offering product for sale in Vietnam: 
 

 Upload on Website of company 
 User’s guide / Instruction manual of product 
 Information in electronic form (e.g. CD) 
 Printing on the product or packaging 

 
2.3.6 Taiwan RoHS: Must meet the requirements for the certified national standards, Guidance for the 
reduction of restricted chemical substances in electrical and electronic equipment (CNS15663).  This 
provides the product categories, types of restricted hazardous substances, quantity standards and 
standardisation methods. 
 
The presence restricted substances requires the use of the following mark and disclosure table on the 
body, packages, stickers, or user documentation: 
 
 
 

R33B65 
RoHS 

R33B65
RoHS 
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3.0 Substances of Very High Concern (SVHC) in Articles - Reporting Requirements 
 
Lenovo requires suppliers to identify if any Substances of Very High Concern (SVHC) present in an Article 
(Deliverable or Sub-Deliverable as defined by latest EU Article definition) at or above the 0.1% weight by 
weight (w/w) concentration and report the name and CAS number of the SVHC candidate and the quantity 
on the IPC 1752A XML Full Material Disclosure (FMD) via the Green Data Exchange (GDX), refer to Lenovo 
Guide to Full Material Disclosures (Version 1), for the Deliverable/Sub-Deliverable.  
 
See Table 2 in this section for a list of SVHC which must be reported on the Supplier Material Declaration. 
The current candidate list of SVHC as published by the EU is located at:  
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.  
 
This list is subject to change by the European Chemicals Agency (ECHA); contains 168 unique 
substances/entries on the date this specification was published. 
 
If an SVHC is present in a Deliverable at or above the reporting concentrations, the Supplier 
must provide a customer communication to Lenovo meeting the requirements of Article 33 of the EU 
REACH Regulation. 
 
Table 2.                           Lenovo Maximum Concentrations for Substances of Very High Concern (SVHC) 
SVHC (from proposed 
Candidate List)  

CAS Number  
(EC#) 

Reporting 
Concentration  

Examples of industry 
uses  

Acrylamide 
 

79-06-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Synthesis of 
polyacrylamides. 
Polyacrylamides can 
be used in various 
applications, e.g., 
paper processing, 
gels, and grouting 
agent. 

Aluminosilicate, Refractory 
Ceramic Fibers * 

Not available At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

High temperature insulating 
fiber for industrial furnaces, 
pipes, ducts, and cables. 
Fire protection equipment, 
e.g., heat shields. Brake 
pads, air bags, catalytic 
converters, and metal 
reinforcements. 

Ammonium 
pentadecafluorooctanoate 
(APFO) 

3825-26-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Processing aid in the 
production of 
fluoropolymers and 
fluoroelastomers and other 
surfactant uses. 

Anthracene  120-12-7  
(204-371-1) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Scintillator for radiation 
detection. Radiation 
therapy dosimetry.  
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Arsenic acid 7778-39-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Wood preservative, 
finishing agent for glass 
and metal, production of 
copper foil for printed 
circuit boards. 

Benzyl butyl phthalate (BBP)  85-68-7  
(201-622-7) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticiser in plastics(e.g., 
polyvinyl chloride).  
Used in sealants, varnishes, 
paper coatings, inks, resins 
and adhesives. 

1,2-Benzenedicarboxylic 
acid, di-C 6-8- branched 
alkyl esters, C7-rich 
(Diisoheptyl phthalate)  
(DIHP) 

71888-89-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer in PVC, sealants, 
and printing inks. 

1,2-Benzenedicarboxylic 
acid, di-C 7-11- branched 
and linear alkyl esters 
(Di(heptyl, nonyl, undecyl) 
phthalate – DHNUP 

68515-42-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer 

1,2-benzenedicarboxylic acid, 
di-C6-10-alkyl esters; 1,2-
benzenedicarboxylic acid, mixed 
decyl and hexyl and octyl 
diesters with ≥ 0.3% of dihexyl 
phthalate 

68515-51-5 
68648-93-1 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Used in polymer 
preparations and 
compounds and in plastic 
articles for building 
materials. 
- Additive in lubricants and 
adhesives. 
- Additive in coatings, 
paints, thinners, paint 
removes fillers, putties, 
plasters, modeling clay, 
finger paints, ink and 
toners, rubber and plastic 
articles for artist supply. 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
dipentylester, branched and 
linear 

84777-06-0 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

In adhesive, paint and 
plastics 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
dihexyl ester, branched and 
linear 

68515-50-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer 

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-
butylphenol (UV-320) 

3846-71-7 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Light stablizer for a variety 
of plastics and other 
organic substrates. 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylphenol (UV-328) 

25973-55-1 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Light stablizer for a variety 
of plastics and other 
organic substrates. 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-
dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-
4-stannatetradecanoate (DOTE) 

15571-58-1 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Used as heat stabilizer in 
plastic (mainly PVC 
processing). 

reaction mass of 2-ethylhexyl 
10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-
oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate and 2- 
ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-
ethylhexyl) oxy]-2-oxoethyl] 
thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-
dithia-4-stannatetradecanoate  
(reaction mass of DOTE and 
MOTE) 

 At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable 

Used as heat stabilizer in 
plastic (mainly PVC 
processing). 

Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) 
(DEHP)  

117-81-7  
(204-211-0) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Plasticiser in plastics(e.g., 
polyvinyl chloride). Used in 
sealants, varnishes, paper 
coatings, inks, resins and 
adhesives.  

Bis(2-methoxyethyl)ether 111-96-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Solvent for battery 
electrolytes, sealants, 
adhesives, paints and 
coatings. 

Bis(2-methoxyethyl) 
phthalate 

117-82-8 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Plasticizer for nitrocellulose, 
acetyl cellulose, polyvinyl 
acetate, polyvinyl chloride 
and polyvinylidene chloride. 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1474



Lenovo RoHS/REACH Specification 41A7733 

 41A7733  Version 2016-1 Page 11 of 20 5/2/2016 

Enameled wire, film, high-
strength varnish and 
adhesive. 

Bis(tributyltin)oxide (TBTO) * 56-35-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Antiseptic, antifungal 
agent, paint, pigment, 
antistaining, refrigerant, 
foaming agent, and 
extinguishant. 

Boric acid 10043-35-3, 
11113-50-1 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Applications include 
electrolytic capacitors, 
glass, ceramics, rubber, 
flame retardants, paints, 
industrial fluids, soldering 
products, wood veneers, 
pressed wood panels, and 
film developers. 

Cadmium 7440-43-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Applications include 
batteries, electroplating 
baths, electrical connectors 
and connector inserts, 
cadmium plated fasteners 
and bearing components, 
as an alloying element in 
copper, tin, and zinc alloys, 
electrical conductors, 
electrical contact materials 
in line starters and solenoid 
relays, and other devices 
subject to high surge 
current, pigment in plastic, 
inks, and dispersant in 
plastic.  

Cadmium chloride 10108-64-2 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Manufacture of fungicides, 
dyeing and printing textiles, 
in metal finishing baths. 

Cadmium fluoride 7790-79-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used to alloy metals and for 
optical deposition. 

Cadmium oxide 1306-19-0 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Applications include 
batteries, electroplating 
baths, electrical connectors 
and connector inserts, 
cadmium plated fasteners 
and bearing components, 
as an alloying element in 
copper, tin, and zinc alloys, 
electrical conductors, 
electrical contact materials 
in line starters and solenoid 
relays, and other devices 
subject to high surge 
current, pigment in plastic, 
inks, and dispersant in 
plastic. 

Cadmium sulphate 10124-36-4 
 31119-53-6 

At or above 0.1% weight 
by 
weight of the Deliverable. 

Used for the electroplating 
of cadmium in electronic 
circuits. 

Cadmium sulphide 1306-23-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used as a pigment. Used in 
manufacturing of 
photoresistors. Used for 
thin-film transistors. As a 
thin film can be used in 
piezoelectric and as 
transducers. 

Cobalt (II) carbonate 513-79-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used as an 
intermediate in the 
hydrometallurgical 
purification of cobalt 
from its ores, as an 
inorganic pigment, 
and as a precursor to 
catalysts. 
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Cobalt (II) diacetate 71-48-7 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Used in production of 
intermediate 
chemicals, surface 
treatments, and 
adhesion 
improvement between 
rubber and steel. 

Cobalt dichloride  7646-79-9  
(231-589-4) 

At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable  

Cobalt plating and 
cobalt based pigments 
and drier compounds 
(desiccants).  

Cobalt (II) dinitrate 10141-05-6 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Used in production of 
intermediate 
chemicals, surface 
treatment and 
batteries. 

Cobalt (II) sulphate 10124-43-3 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Used in production of 
intermediate 
chemicals, surface 
treatment, corrosion 
prevention, batteries, 
preparation of 
pigments, 
manufacture of drier 
in lithographic inks. 

Diboron trioxide  1303-86-2 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Glass 

2,2’-dichloro-4,4’-
Methylenedianiline 

101-14-4 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Production of 
polyurethane articles. 

2,4-di-tert-butyl-6-(5-
chlorobenzotriazol-2-
yl)phenol (UV-327) 

3864-99-1 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

UV-protection agents 
in coatings, plastics, 
rubber and cosmetics 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-
4-(tert-butyl)-6-(sec-
butyl)phenol (UV-350) 

36437-37-3 
 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

UV-protection agents in 
coatings, plastics, rubber 
and cosmetics 

Diisopentylphthalate 605-50-5 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Plasticizer. Used in 
manufacture of propellants. 

Di-n-hexyl phthalate (DNHP) 
(synonym - dihexyl phthalate) 

84-75-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Plasticizer 

N,N-dimethylacetamide 127-19-5 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Solvent for production of 
fibers for polymers, e.g., 
acrylic, 
polyurethanepolyurea 
copolymer 

1,2-dimethoxyethane; 
ethylene glycol dimethyl 
ether (EGDME) 

110-71-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Possible use in batteries. 

Dipentyl phthalate (DPP) 131-18-0 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Plasticizer in polyvinyl 
chloride. 

Disodium tetraborate, 
Anhydrous 

1330-43-4 (anhydrous), 
12179-04-3 
(pentahydrate), 
1303-96-4 (decahydrate) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Wood preservative. Biocide. 
Electrolytic capacitors. 

2-Ethoxyethanol 110-80-5 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Solvent for commercial and 
industrial applications. 
Multipurpose cleaner in 
such products as varnish 
remover and degreasers. 

2-Ethoxyethyl acetate 111-15-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Solvent. Used in 
formulations of paints, 
lacquers and varnishes for 
industrial uses. 

Fatty acids, C16-18, lead salts 91031-62-8 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Potential use in PVC 
processing for cables and 
power cords. 

Formaldehyde, oligomeric 
reaction products with aniline 

25214-70-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 

Hardener for epoxy resins 
in adhesives, used in the 
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Deliverable production of high 
performance polymers. 

Hexabromocyclododecane 
(HBCDD) and all major 
diastereoisomers identified (α – 
HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)  

25637-99-4; 134237-50-
6; 134237-51-7; 134237-
52-8  
(247-148-4; 221-695-9) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Flame retardant in extruded 
and expanded polystyrene 
and flexible polyurethane 
foam.  

Hydrazine 7803-57-8; 302-01-2 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Blowing agent for 
thermoplastic and 
Elastomers. Organic dyes 
for textiles. Precursor to 
polymerization catalysts. 
Metallization of glass, 
plastics and metals. Nickel 
and palladium electroless 
deposition. Making PCB 
holes conductive. 

Lead hydrogen arsenate 7784-40-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Biocide for wood. 

Lead monoxide (lead oxide) 
trioxide 

1317-36-8 At or above 0.1% 
weight by weight of 
the Deliverable. 

Potential use in lead 
acid batteries 
Glass 

Lead oxide sulphate 12036-76-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Potential use in lead acid 
batteries 

Lead titanium trioxide 12060-00-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Ceramics 

2-Methoxyethanol 109-86-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Manufacture of rubber and 
plastic products. 
Multipurpose solvent, for 
example, in varnishes, 
dyes, and resins. 

1-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

High temperature coating, 
urethane dispersions, 
acrylic and styrene latexes. 
Paint remover, industrial 
degreaser, and injection 
head and cast-molding 
equipment 
cleaner. Cleaning, de-
fluxing, edge bead removal 
and photoresist stripping. 

Nitrobenzene  98-95-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Used in the production of 
aniline, which is a precursor 
to rubber chemicals, 
pesticides, dyes 
(particularly azo dyes), 
explosives, and 
pharmaceuticals. 

Orange lead (lead tetroxide) 1314-41-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Potential use in lead acid 
batteries. 

Pentadecafluorooctanoic acid 
(PFOA) 

335-67-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable. 

Surfactant in emulsion 
polymerization of 
fluoropolymers 

Perfluorononan-1-oic-acid and 
its sodium and ammonium salts 

375-95-1 
21049-39-8 
 4149-60-4 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Processing aid for 
fluoropolymer 
manufacture/lubricating oil 
additive/surfactant for fire 
extinguishers/cleaning 
agent/textile antifouling 
finishing agent/polishing 
surfactant/waterproofing 
agents and in liquid crystal 
display panels 

[Phthalate (2-)]dioxotrilead 69011-06-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Potential plasticizer in cable 
jacketing 

Potassium chromate 7789-00-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Treatment and coating of 
metals. Manufacture of 
reagents and chemicals. 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1477



Lenovo RoHS/REACH Specification 41A7733 

 41A7733  Version 2016-1 Page 14 of 20 5/2/2016 

Manufacture of textiles. 
Coloring agent in ceramics. 
Tanning and dressing of 
leather. Manufacture of 
pigments and inks. 

Potassium dichromate 7778-50-9 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Chrome metal 
manufacturing. Treatment 
and coating of metals. 
Manufacture of chemicals. 
Tanning of leather. Textile 
manufacturing. 
Photolithography. Wood 
treatment. Corrosion 
inhibitor in cooling systems. 

1,3-propanesultone 1120-71-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Chemical intermediate in 
the production of 
fungicides, insecticides, 
cationexchange resins, 
dyes, vulcanisation 
accelerators, detergents, 
lathering agents, 
bacteriostats, and a variety 
of other chemicals and as 
corrosion inhibitor for mild 
(untempered) steel and 
electrolyte fluid of lithium 
ion batteries. 

Pyrochlore, antimony lead 
yellow 

8012-00-8 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Potential pigment in paints 
and inks 

5-sec-butyl-2-(2,4-
dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-
methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-
butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-
3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-
dioxane [2] [covering any of 
the individual stereoisomers of 
[1] and [2] or any combination 
thereof] 

 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Fragrance ingredient 

Sodium chromate 7775-11-3 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Manufacture of chromium 
compounds. 

Sodium dichromate, dihydrate  7789-12-0 
10588-01-9  
(234-190-3) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Metal finishing, passivation 
and metal plating. Pigments 
in paints, plastics, and 
glass.  

Sodium perborate; perboric 
acid, sodium salt 

Not available At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Bleaching agent 

Sodium peroxometaborate 7632-04-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Bleaching agent 

Strontium chromate 7789-06-2 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Paints, varnishes, sealants. 
Coatings in steel and 
aluminum coils. 

Tetraboron disodium 
heptaoxide, hydrate 

12267-73-1 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Applications include 
electrolytic capacitors, glass 
and glass fibers, ceramics, 
cleaners, industrial fluids, 
metallurgy, adhesives, 
wood applications, and 
flame retardants. 

Tetralead trioxide sulphate 12202-17-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Potential stabilizer in PVC 

Trichloroethylene 79-01-6 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Industrial solvent. Solvents 
for adhesives. Degreaser 
for metal parts. 
Intermediate in 
manufacture of chlorinated 
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and fluorinated organic 
compounds. 

1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

Paint and varnish remover. 
Solvent for oils, fats, 
waxes, rubber, and resins.  
Degreasing agent. 

Triethyl arsenate  15606-95-8  
(427-700-2) 

At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable  

Biocide for wood.  

Zirconia Aluminosilicate, 
Refractory Ceramic Fibers 

Not available At or above 0.1% weight 
by weight of the 
Deliverable 

High temperature insulating 
fiber for industrial furnaces, 
pipes, ducts, cables, and 
high-temp test equipment. 
Fire protection equipment 
such as heat shields. Also 
used for brake pads, 
catalytic converters, metal  
reinforcement, and air bags 

 
EU REACH Regulation Number 1907/2006 can be found at http://echa.europa.eu/reach/legislation_en.asp 
The EU provides guidance documents for REACH, specifically guidance documents for Substances in 
Articles as well as the candidate list for SVHC at http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm 
Additional information about REACH can be found at the European Chemicals Agency web site at 
http://echa.europa.eu 
 
Annex XVII 
4.0 Definitions  
 
REACH: an acronym for the European Commission Regulation Number 1907/2006 concerning 
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. 
 
RoHS: European Union Directive 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in new 
electrical and electronic equipment that became effective July 1, 2006.  
 
Substance(s) of Very High Concern (SVHC) 
1. Substances meeting the criteria for classification in accordance with EU Directive 
67/548/EEC: 

 Carcinogenic category 1 or 2 
 Mutagenic category 1 or 2 
 Toxic for reproduction category 1 or 2; 

2. Substances which are persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) or very persistent and very 
bioaccumulative (vPvB) in accordance with the criteria set out in Annex XIII of the EU REACH 
Regulation; 
3. Substances- such as those having endocrine disrupting properties or those having PBT 
properties or vPvB properties which do not fulfill the criteria of 2 above - for which there is 
scientific evidence of probable serious effects to human health or the environment which give 
rise to an equivalent level of concern to those of other substances listed in 1 or 2 and which are 
identified on a case-by-case basis in accordance with the procedure set out in Article 59 of 
REACH. This definition is from the EU REACH Regulation, Article 57. 
 
Article - an object composed of one or more substances or mixtures which during production is given a 
special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical 
composition. Every single component in a product can also be defined as an article. This definition is 
from EU Regulation 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH). 
 
Deliverable(s): any tangible item(s) delivered by or for a Supplier to Lenovo in accordance with a 
purchase contract or other agreement with Lenovo. Deliverables include, but are not limited to, 
components, materials, parts, and products. 
 
Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT): based upon IEEE Standard 1680 for 
the Assessment of Personal Computer Products (1680). Refer to: http://www.epeat.net/ 
 
Intentionally added: deliberate use in a product, material, part, assembly  
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Homogenous material: of uniform composition throughout (e.g., plastics, ceramics, glass, metals, alloys, 
resins, coatings, solder, flux). 
 
Mechanically disjointed: Separated by mechanical actions such as unscrewing, cutting, crushing, 
grinding, and abrasive processes 
 
ppm = parts per million = mg / kg.  Mass of substance as a percentage of the homogenous material, not 
the weight of substance in the entire part or product unless otherwise noted. 1000 ppm = 0.1%; 100 ppm 
= 0.01% by weight 
 
Preparation: a mixture or solution composed of two or more substances, for example paint, 
lubricant or ink. This definition is found in the EU Council Directive relating to restrictions on 
the marketing and use of certain dangerous substances and preparations and EU Regulation 
1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH). 
 
Substance: a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any 
manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving 
from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of 
the substance or changing its composition. This definition is found in the EU Council Directive relating to 
restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations and EU 
Regulation 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH). Substance includes such examples as ethanol and metals. Note: metals are included here not in 
the form of a part or product such as a heat sink or sheet metal cover but as a metal such as aluminum or 
aluminum alloy. Substance goes beyond a pure chemical compound defined by a single molecular 
structure. The definition of the substance includes different constituents such as impurities. Also note the 
word “substance” is used throughout this specification, only the “Substance” with a capital letter refers to 
this specific definition. 
 
Threshold level: Concentration limit above which the presence of a substance in a material or product 
must be declared 
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Appendix: Guidance: RoHS summary checklist Requirement 
Met 

1. General Yes No 
a. Lenovo 
Environmental 
Specifications 
41A7731, 417733 

Requirement:  Mandatory for new Lenovo brand products, materials, parts 
and assemblies incorporated into Lenovo Brand products  
worldwide*. 

  

Affected Parts: Electronic Hardware parts / Products 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration  

b. European Union 
RoHS Compliance  

Requirement:  Mandatory for new Lenovo brand products, materials, parts 
and assemblies incorporated into Lenovo Brand products  
worldwide*.  

  

Affected Parts: New electronic Hardware products and parts.  Does not apply 
to spare parts for equipment put on the market before July 1, 
2006, batteries.  

Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration  

c. "China RoHS" 
Compliance 

Requirement:  Mandatory for products offered for sale in the People’s 
Republic of China 

  

Affected Parts: Electronic hardware parts / products except batteries,  
Supplier must 
declare 
compliance by:  

1. EPUP Mark on the product/option (or on the Pubs if the 
product is small or of irregular shape) 
2. Substance Disclosure Table inside the product box 
shipping into China (must be in Chinese, except "O", "X") 
3. Date of manufacture in YYYY-MM-DD format on the 
product or on the product's sales package 
4. “China RoHS” Packaging Recycle Marks   

d. “J-Moss” 
Compliance 

Requirement: Mandatory for products imported into or manufactured in 
Japan 

  

e.”Turkey RoHS” 
Compliance 

Requirement: Mandatory for products offered for sale in the Republic of 
Turkey 

  

Affected parts: New products, options and parts must comply with Turkey 
RoHS material restrictions (same as European Union RoHS 
material restrictions) 

  

Supplier must 
declare 
compliance by: 

Lenovo Supplier Material Declaration 

Keep all information and documents showing that products 
they sale to Lenovo meet the technical criteria mentioned in 
this Regulation for 5 years starting from the date the product 
is released to the market. Retain information in Lenovo 
Filenet(ECM)-Worldwide Supplier Material Declarations 

  

f. “Korea RoHS” 
Compliance 

Requirement: Mandatory for products for Korea. Product Declaration 
required on Korea website before product is offered for sale 

  

g. EPEAT 4.1.2.1 
Elimination of 
intentionally added 
Cadmium (Cd) 

Requirement:  Mandatory for Lenovo EPEAT products. See 
http://www.epeat.net/for more information  
Shall not exceed 50 ppm in homogeneous material 

  

Affected Parts: All parts except battery *1. Exceptions for recycled materials 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration 

RoHS exempt 
substances:  

Include in ppm calculation 

Remarks *1:  Computers, Workstations, Monitors.  FRUs and Options are 
not in scope. 

h. EPEAT 4.1.4.1 Lead 
- Required for Visual 
Display Units Only 

Requirement:  Required for Visual Display Units (VDUs) 
Required for EPEAT Products or when requested by Lenovo. 
See http://www.epeat.net/ Shall not contain lead greater 
than 50 ppm by weight 

  

Affected Parts: LCD and LCD front/rear cover only 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration 

RoHS exempt Can be removed from ppm calculation 
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Appendix: Guidance: RoHS summary checklist Requirement 
Met 

substance:  
i. EPEAT 4.1.5.1 
Elimination of 
intentionally added 
Hexavalent 
Chromium (Cr6) 

Requirement:  Required for EPEAT Products or when requested by Lenovo. 
See http://www.epeat.net/ Shall not exceed 500 ppm in 
homogenous materials 

  

Affected Parts: Hardware parts -- especially metals, fasteners 
Supplier must 
declare 
compliance by:  

Lenovo Supplier Material Declaration 

RoHS Exempt 
Substances 

Include in ppm calculation  

j. Supplier RoHS-
compliance 

Supplier 
responsibility  

Mandatory.  Supplier maintains effective compliance process 
including technical documentation which demonstrates 
actions to verify RoHS-compliance. Upon request by Lenovo 
the supplier will verify compliance of materials, parts, 
components, and/or products to Lenovo's RoHS Specification 
via analytical testing or other suitable means. 

  

k. Lenovo approved 
Lead (Pb)-free solder 

Supplier Lenovo approved lead (Pb)-free solders:  Tin-silver-copper 
(Sn-Ag-Cu (SAC)) solder. Other lead (Pb)-free solders must 
be approved by Lenovo, on a case by case basis 

  

l. Lenovo approved 
Lead (Pb)-free 
printed circuit board 
finish 

Supplier . Lenovo approved lead (Pb)-free Printed Circuit Boards 
finishes:  Organic Solder Preservatives (OSP). Other 
materials may be approved by Lenovo, on a case by case 
basis 

  

m. Whisker Mitigation Supplier Suppliers shall implement whisker growth countermeasures. 
Reference:  JEDEC Standard JESD22-A121 Lenovo reserves 
the right to request Supplier tin whisker test data  
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Revision History 

Version Date Change Description 
0 Jun 2006 Initial issue 
1 Nov 2006 Added EU RoHS exemptions 22-29, Revised Cd threshold from 75 to 100 ppm, Added 

requirement for Supplier Test Report upon request, Defined OEM-contract manufacturer 
responsibility for Supplier Material Declaration, Added reference to China RoHS, J-Moss, US 
RoHS regulations 

2 Jun 2007 Updated to include systems, printers, options, visual display devices, Deleted expired RoHS 
exemption for Cr6, Updated Packaging Specification Reference 

3 Dec 2007 Added reference to Korea RoHS Declaration, ppm calculation, exemption 9a may not be 
used, Added Consumer product signoff  

4 Aug 2008 EC M07149H. Added Lenovo RoHS Checklist, China RoHS Supplier Letter, J-Moss marks.  
5 October 

2008 
Cr6 threshold changed to intentionally added; corrected typo (Table  1: 0.01 corrected to 0.1 
for lead), added reference to Turkey RoHS effective June 2009); added 3 new RoHS 
exemptions  
30. Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located 
directly on the voice coil 
in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) 
and more. 
31. Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used 
for liquid crystal displays, design or industrial lighting). 
32. Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser 
tubes  

6 March 2010 Added REACH information (requirements, SVHC listing, etc.); added/updated EU RoHS 
exemptions 33-38 (Cadmium, Lead, Mercury); updated Turkey RoHS information. 

7 September 
2012 

Updated RoHS exemption list; updated REACH SVHC listing 

8 September 
2013 

Updated and included other jurisdictions with RoHS requirements. 
Updated RoHS exemption list per Directive 2011/65/EU. 
Updated REACH SVHC listing per 20 June 2013 Candidate List. 
Updated Environmental Protection Use Period (EPUP) information to reflect current regulation 
requirements. 
Added information describing Vietnam RoHS requirements. 
Updated EU Directive to reflect the current version. 

9 July 2014 Updated REACH SVHC listing per 16 June 2014 Candidate List 
10 March 2015 Updated REACH SVHC listing per 17 December 2014 Candidate List. 

Update: 600ppm allowance for PBBs, PBDEs, excluding DecaBDE in 
PCC recyclate and plastic resins. 

11 August 
2015 

Added 4 phthalates per new Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 
(Directive 2011/65/EU). 
Updated REACH SVHC listing per  15 June 2015 Candidate List 

12 March 2016 Updated REACH SVHS listing per 17 December 2015 Candidate List. 
Added Taiwan RoHS mark and Disclosure table information. 
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 5283519    Data da consulta:   02/03/2022    CR emitido em:   24/02/2022    CR válido até:   24/05/2022
Dados básicos

CNPJ: 07.275.920/0001-61

Razão social: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

Nome fantasia: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

Data de abertura: 03/03/2005

Endereço

Logradouro: ESTM JOSE COSTA DE MESQUITA    Complemento:   MOD 5 A 10

N.º: 200    Municipio:   INDAIATUBA

Bairro: CHACARA ALVORADA    UF:   SP

CEP: 13337-200

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por
instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por
instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme
regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Fechar

Categoria Detalhe
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações 2 - Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática

Código Atividade
0004-00 Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-10 Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-40 Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 94*****48
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/05/2022
FGTS 13/03/2022
Trabalhista Validade: 30/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/04/2022
Receita Municipal Validade: 14/03/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/03/2022 13:17 de
CPF: 096.694.514-00      Nome: RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e
criminais disponíveis até 01/03/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

R P T B DE LIMA
30.948.812/0001-24

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2022
Selo digital de segurança: 2022.CTD.QRA3.S9S4.JOKY.HR2E.4KRR
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)

1ª e 2ª Instâncias

01/03/2022 13:34:04

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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MCTIC

Home (/) /  Produtos e modelos habilitados

Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e

com uma tela de área superior a 140 cm² e inferior a 560 cm²

Processo MCT/Data: 01200.002363/2012-38   de   16/07/2012

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012 ()

Modelos: (21-11-12: T430) (21-11-12: X230) (06-02-13: S400) (06-02-13: S400U) (20-03-13: Z400) (20-03-13: Z400

TOUCH) (09-04-13: B490) (09-04-13: T430U) (25-04-13: G485) (02-07-13: G400S) (02-07-13: G400S TOUCH)

(02-07-13: S400 TOUCH)(20-09-13: YOGA11S) (17-10-13: E431) (17-10-13: L1125) (17-10-13: L1145) (17-10-

13: HELIX) (06-12-13: FLEX14) (16-12-13: T440P) (18-12-13: T440) (30-12-13: L1325) (03-02-14: G405) (03-

02-14: X240) (13-05-14: L40-30) (23-05-14: L440) (23-05-14: L40-70) (25-06-14: YOGA 2) (25-06-14: G40-70)

(25-06-14: YOGA 2 13) (03-07-14: Z40-70) (10-07-14: T440S) (30-12-14: NOTEBOOK B4030) (30-12-14:

NOTEBOOK B4070) (30-12-14: NOTEBOOK F4030) (25-03-15: NOTEBOOK THINKPAD X250) (25-03-15:

NOTEBOOK THINKPAD T450) (25-03-15: NOTEBOOK G40-80 SWG) (25-03-15: NOTEBOOK G40-80 UMA)

(15-04-15: NOTEBOOK T450S) (15-04-15: NOTEBOOK THINKPAD L450) (06-07-15: NOTEBOOK IDEAPAD

100-14IBY) (06-07-15: NOTEBOOK YOGA 500-14IBD) (29-10-15: NOTEBOOK B40-80) (27-11-15:

NOTEBOOK LENOVO B40-70/WINDOWS 8.1 PRO) (27-11-15: NOTEBOOK LENOVO B40-70/WINDOWS EM)

(23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD T450S/WINDOWS 8.1) (23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD

T450S/WINDOWS 8.1 PRO) (23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD T450S/WINDOWS 8.1 PRO DG) (23-12-15:

NOTEBOOK THINKPAD T450S/WINDOWS 10 PRO) (23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD T450S/WINDOWS 10

PRO DG) (23-12-15: NOTEBOOK LENOVO B40-70/FREEDOS) (23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD

L450/WINDOWS 8.1) (23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD L450/WINDOWS 8.1 PRO) (23-12-15: NOTEBOOK

THINKPAD L450/WINDOWS 8.1 PRO DG) (23-12-15: NOTEBOOK THINKPAD L450/WINDOWS 10 PRO) (23-

12-15: NOTEBOOK THINKPAD L450/WINDOWS 10 PRO DG) (14-01-16: NOTEBOOK LENOVO G40-

80/WINDOWS 10 HOME EM) (14-01-16: NOTEBOOK LENOVO G40-80/WINDOWS 10 HOME HIGH END EM)

(14-01-16: NOTEBOOK LENOVO G40-80/WINDOWS 8.1) (11-04-16: NOTEBOOK THINKPAD

T460S/WINDOWS 8.1) (11-04-16: NOTEBOOK THINKPAD T460S/WINDOWS 8.1 PRO) (11-04-16:

NOTEBOOK THINKPAD T460S/WINDOWS 8.1 PRO DG) (11-04-16: NOTEBOOK THINKPAD

T460S/WINDOWS 10 PRO) (11-04-16: NOTEBOOK THINKPAD T460S/WINDOWS 10 PRO DG) (25-04-16:

NOTEBOOK IDEAPAD 310-14ISK/WINDOWS 10 HOME EM) (25-04-16: NOTEBOOK IDEAPAD 310-

14ISK/WINDOWS 10 HOME HIGH END EM) (13-05-16: NOTEBOOK YOGA 510-14ISK /WINDOWS 10 HOME

EM) (13-05-16: NOTEBOOK YOGA 510-14ISK /WINDOWS 10 HOME HIGH END EM) (13-05-16: NOTEBOOK

THINKPAD T460/WINDOWS 8.1) (13-05-16: NOTEBOOK THINKPAD T460/WINDOWS 8.1 PRO) (13-05-16:

NOTEBOOK THINKPAD T460/WINDOWS 8.1 PRO DG) (13-05-16: NOTEBOOK THINKPAD T460/WINDOWS

10 PRO) (13-05-16: NOTEBOOK THINKPAD T460/WINDOWS 10 PRO) (13-06-16: NOTEBOOK THINKPAD

L460/WINDOWS 8.1) (13-06-16: NOTEBOOK THINKPAD L460/WINDOWS 8.1 PRO) (13-06-16: NOTEBOOK

THINKPAD L460/WINDOWS 8.1 PRO DG) (13-06-16: NOTEBOOK THINKPAD L460/WINDOWS 10 PRO) (13-

06-16: NOTEBOOK THINKPAD L460/WINDOWS 10 PRO DG) (24-06-16: NOTEBOOK LENOVO

V310/WINDOWS 10 SL) (24-06-16: NOTEBOOK LENOVO V310/WINDOWS 10 PRO) (24-06-16: NOTEBOOK

LENOVO V310/WINDOWS 10 PRO DG) (01-07-16: NOTEBOOK IDEAPAD 110-14IBR / WINDOWS 10 HOME

EM) (01-07-16: NOTEBOOK IDEAPAD 110-14IBR / LINUX) (28-07-16: NOTEBOOK IDEAPAD 310-

14ISK/LINUX)(24-08-16: NOTEBOOK LENOVO B110/WINDOWS 10) (24-08-16: NOTEBOOK LENOVO

B110/WINDOWS 10 PRO) (24-08-16: NOTEBOOK LENOVO B110/WINDOWS 10 PRO DG) (27-10-16:

NOTEBOOK LENOVO B110/WINDOWS 10) (27-10-16: NOTEBOOK LENOVO B110/WINDOWS 10 PRO) (27-

10-16: NOTEBOOK LENOVO B110/WINDOWS 10 PRO DG) (27-10-16: NOTEBOOK LENOVO B110/LINUX)

(07-12-16: THINKPAD T460 I5 6300U/4GB DDR3L/HD500GB/WINDOWS 10 PRO 64) (07-12-16: THINKPAD

T460 I5 6300U/8GB DDR3L/SSD256GB/WINDOWS 10 PRO 64) (07-12-16: THINKPAD T460 I7 6600U/16GB

DDR3L(02X8GB)/SSD 256GB/WINDOWS 10 PRO 64) (15-12-16: NOTEBOOK THINKPAD E470/WINDOWS 10

PRO) (15-12-16: NOTEBOOK THINKPAD E470/WINDOWS 10 PRO DG) (03-03-17: NOTEBOOK THINKPAD

X270/WINDOWS 10 PRO) (03-03-17: NOTEBOOK THINKPAD X270/WINDOWS 10 PRO DG) (19-04-17:

NOTEBOOK THINKPAD T470/WINDOWS 10 PRO) (27-04-17: NOTEBOOK THINKPAD T470/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (27-04-17: NOTEBOOK THINKPAD T470/WINDOWS 10) (27-04-17: NOTEBOOK THINKPAD

T470/WINDOWS 10 PRO DG) (13-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD YOGA 520-14IKB/WINDOWS 10 HOME) (13-

06-17: NOTEBOOK IDEAPAD YOGA 520-14IKB/LINUX) (13-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD YOGA 520-

14IKB/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (13-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-14IKB/WINDOWS 10 HOME)

Nome Fantasia: LENOVO

Razão Social: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

CNPJ: 07.275.920/0001-61

Endereço: Estrada Municipal José Costa de Mesquita, nº 200, Módulos 05 a 10 Sapezal 

Indaiatuba /  SP  -  13337200

Contato: Ricardo Horácio Bloj 

rbloj@lenovo.com 

(11)33365112 

https://www3.lenovo.com/br/pt/

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios �scais da Lei de Informática
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(13-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-14IKB/LINUX) (13-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-14IKB/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (30-06-17: NOTEBOOK YOGA 520-14IKB/WINDOWS 10 HOME) (27-07-17:

NOTEBOOK YOGA 520-14IKB/WINDOWS 10 PRO) (27-07-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-14IAP/WINDOWS

10 HOME) (02-08-17: NOTEBOOK IDEAPAD B320-14IKB/WINDOWS 10 PRO) (02-08-17: NOTEBOOK

IDEAPAD B320-14IKB/WINDOWS 10 HOME) (02-08-17: NOTEBOOK IDEAPAD B320-14IKB/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (21-02-18: NOTEBOOK THINKPAD E480/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (21-02-18:

NOTEBOOK THINKPAD E480/WINDOWS 10 HOME) (21-02-18: NOTEBOOK THINKPAD E480/WINDOWS 10

PRO) (26-02-18: NOTEBOOK THINKPAD X280/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (26-02-18: NOTEBOOK

THINKPAD X280/WINDOWS 10 HOME) (26-02-18: NOTEBOOK THINKPAD X280/WINDOWS 10 PRO) (21-

03-18: NOTEBOOK THINKPAD T480/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (21-03-18: NOTEBOOK THINKPAD

T480/WINDOWS 10 HOME) (21-03-18: NOTEBOOK THINKPAD T480/WINDOWS 10 PRO) (18-06-18:

NOTEBOOK IDEAPAD 330S-14IKB/WINDOWS 10 HOME) (30-08-18: NOTEBOOK IDEAPAD B330S-

14IKBR/WINDOWS 10 PRO) (30-08-18: NOTEBOOK L380/WINDOWS 10 PRO) (08-02-19: NOTEBOOK

THINKPAD E490/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (08-02-19: NOTEBOOK THINKPAD E490/WINDOWS 10

HOME) (08-02-19: NOTEBOOK THINKPAD E490/WINDOWS 10 PRO) (08-02-19: NOTEBOOK THINKPAD

L390/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (08-02-19: NOTEBOOK THINKPAD L390/WINDOWS 10 HOME) (08-02-

19: NOTEBOOK THINKPAD L390/WINDOWS 10 PRO) (02-05-19: NOTEBOOK C340-14IWL/WINDOWS 10

HOME) (02-05-19: NOTEBOOK C340-14IWL/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (02-05-19: NOTEBOOK C340-

14IWL/LINUX) (02-05-19: NOTEBOOK THINKPAD E480) (02-05-19: NOTEBOOK THINKPAD T480) (02-07-19:

NOTEBOOK THINKPAD T490/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (02-07-19: NOTEBOOK THINKPAD

T490/WINDOWS 10 HOME) (02-07-19: NOTEBOOK THINKPAD T490/WINDOWS 10 PRO) (04-10-19:

NOTEBOOK S740-14IIL/WINDOWS 10 HOME) (04-10-19: NOTEBOOK S740-14IIL/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (04-10-19: NOTEBOOK S740-14IIL/LINUX) (20-01-20: NOTEBOOK THINKPAD T495 /

WINDOWS 10 PRO) (20-01-20: NOTEBOOK THINKPAD T495 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (20-01-20:

NOTEBOOK THINKPAD T495 / LINUX) (26-06-20: NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD FLEX 5 14IIL05  / LINUX)

(26-06-20: NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD FLEX 5 14IIL05  / WINDOWS 10 HOME) (26-06-20: NOTEBOOK

LENOVO IDEADPAD FLEX 5 14IIL05  / WINDOWS 10 PRO) (26-06-20: NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD FLEX

5 14IIL05  / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 / LINUX) (21-07-20:

NOTEBOOK THINKPAD T14 / WINDOWS 10 HOME) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 / WINDOWS 10

PRO) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (21-07-20: NOTEBOOK

THINKPAD T14 AMD / LINUX) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 AMD / WINDOWS 10 HOME) (21-07-

20: NOTEBOOK THINKPAD T14 AMD / WINDOWS 10 PRO) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 AMD /

SEM SISTEMA OPERACIONAL) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 AMD / LINUX) (21-07-20: NOTEBOOK

THINKPAD T14 AMD / WINDOWS 10 HOME) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 AMD / WINDOWS 10

PRO) (21-07-20: NOTEBOOK THINKPAD T14 AMD / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (20-08-20: NOTEBOOK

THINKPAD E14/WINDOWS 10 PROFESSIONAL) (20-08-20: NOTEBOOK THINKPAD E14/WINDOWS 10

HOME) (20-08-20: NOTEBOOK THINKPAD E14/LINUX) (20-08-20: NOTEBOOK THINKPAD E14/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (25-08-20: NOTEBOOK THINKPAD L13/WINDOWS 10 PRO) (25-08-20:

NOTEBOOK THINKPAD L13/WINDOWS 10 HOME) (25-08-20: NOTEBOOK THINKPAD L13/LINUX) (25-08-

20: NOTEBOOK THINKPAD L13/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (31-08-20: NOTEBOOK THINKPAD E14 AMD

/ LINUX) (31-08-20: NOTEBOOK THINKPAD E14 AMD / WINDOWS 10 HOME) (31-08-20: NOTEBOOK

THINKPAD E14 AMD / WINDOWS 10 PRO) (31-08-20: NOTEBOOK THINKPAD E14 AMD / SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (12-02-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IML / LINUX) (12-02-21: NOTEBOOK

LENOVO IDEAPAD 3-15IML / WINDOWS 10 HOME) (12-02-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IML /

SEM SISTEMA OPERACIONAL) (12-02-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IGL / LINUX) (12-02-21:

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IGL / WINDOWS 10 HOME) (12-02-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD

3-15IGL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (10-03-21: NOTEBOOK THINKPAD E14 GEN 2 INTEL / LINUX) (10-

03-21: NOTEBOOK THINKPAD E14 GEN 2 INTEL / WINDOWS 10 HOME) (10-03-21: NOTEBOOK THINKPAD

E14 GEN 2 INTEL / WINDOWS 10 PRO) (10-03-21: NOTEBOOK THINKPAD E14 GEN 2 INTEL / SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO YOGA 7-14ITL / LINUX) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO

YOGA 7-14ITL / WINDOWS 10 HOME) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO YOGA 7-14ITL / WINDOWS 10 PRO)

(16-04-21: NOTEBOOK LENOVO YOGA 7-14ITL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-04-21: NOTEBOOK

LENOVO THINKPAD L14 AMD / LINUX) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L14 AMD / WINDOWS

10 HOME) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L14 AMD / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-04-21:

NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L14 AMD / WINDOWS 10 PRO) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD

FLEX 5-14ITL / LINUX) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD FLEX 5-14ITL / WINDOWS 10 HOME) (16-

04-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD FLEX 5-14ITL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-04-21: NOTEBOOK

LENOVO IDEAPAD FLEX 5-14ITL / WINDOWS 10 PRO) (12-05-21: NOTEBOOK LENOVO V14 GEN 2 ITL /

LINUX) (12-05-21: NOTEBOOK LENOVO V14 GEN 2 ITL / WINDOWS 10 HOME) (12-05-21: NOTEBOOK

LENOVO V14 GEN 2 ITL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (12-05-21: NOTEBOOK LENOVO V14 GEN 2 ITL /

WINDOWS 10 PRO) (30-07-21: NOTEBOOK THINKPAD E14 GEN 3 AMD / LINUX) (30-07-21: NOTEBOOK

THINKPAD E14 GEN 3 AMD / WINDOWS 10 HOME) (30-07-21: NOTEBOOK THINKPAD E14 GEN 3 AMD /

WINDOWS 10 PRO) (30-07-21: NOTEBOOK THINKPAD E14 GEN 3 AMD / SEM SISTEMA OPERACIONAL)

(30-07-21: NOTEBOOK THINKPAD T14 GEN 2 / LINUX) (30-07-21: NOTEBOOK THINKPAD T14 GEN 2 /

WINDOWS 10 HOME?) (30-07-21: NOTEBOOK THINKPAD T14 GEN 2 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (30-

07-21: NOTEBOOK THINKPAD T14 GEN 2 / WINDOWS 10 PRO) (08-11-21: NOTEBOOK LENOVO FLEX 5

14ITL05/WINDOWS 11) (08-11-21: NOTEBOOK LENOVO FLEX 5 14ITL05/WINDOWS 11 HOME) (08-11-21:

NOTEBOOK LENOVO FLEX 5 14ITL05/WINDOWS 11 PRO) (08-11-21: NOTEBOOK LENOVO YOGA 7

14ITL5BR / WINDOWS 11) (08-11-21: NOTEBOOK LENOVO YOGA 7 14ITL5BR / WINDOWS 11 HOME) (08-

11-21: NOTEBOOK LENOVO YOGA 7 14ITL5BR / WINDOWS 11 PRO) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO

IDEAPAD 3-15IML05/ WINDOWS 11) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IML05/ WINDOWS 11

PRO DG) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IML05/ WINDOWS 11 PRO) (09-11-21: NOTEBOOK

LENOVO IDEAPAD 3-15IML05/ WINDOWS 11 HOME) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IGL05

/ WINDOWS 11) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IGL05 / WINDOWS 11 HOME) (09-11-21:

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15IGL05 / WINDOWS 11 PRO DG) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO

IDEAPAD 3-15IGL05 / WINDOWS 11 PRO) (17-11-21: NOTEBOOK LENOVO V14 GEN2 ITL/ WINDOWS 11    )

(17-11-21: NOTEBOOK LENOVO V14 GEN2 ITL/ WINDOWS 11 HOME      ) (17-11-21: NOTEBOOK LENOVO

V14 GEN2 ITL/ WINDOWS 11 PRO)
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Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e

com uma tela de área superior ou igual a 560 cm²

Processo MCT/Data: 01200.002363/2012-38   de   16/07/2012

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012 ()

Modelos: (15-10-14: G50) (15-10-14: G50-45) (06-07-15: NOTEBOOK IDEAPAD 100-15IBY) (06-07-15: NOTEBOOK

G50-80) (23-12-15: NOTEBOOK IDEAPAD 300-15ISK/WINDOWS 10 HOME EM) (23-12-15: NOTEBOOK

IDEAPAD 100-14IBY/WINDOWS 10 HOME EM) (23-12-15: NOTEBOOK IDEAPAD 100-14IBY/LINUX) (23-12-

15: NOTEBOOK IDEAPAD 100-15IBY/WINDOWS 10 HOME EM) (23-12-15: NOTEBOOK IDEAPAD 100-

15IBY/LINUX) (23-12-15: NOTEBOOK IDEAPAD 300-15ISK/WINDOWS 10 HOME HIGH END EM) (15-01-16:

NOTEBOOK LENOVO G50-80/WINDOWS 10 HOME EM) (15-01-16: NOTEBOOK LENOVO G50-

80/WINDOWS 10 HOME HIGH END EM) (25-04-16: NOTEBOOK IDEAPAD 310-15ISK/WINDOWS 10 HOME

EM) (25-04-16: NOTEBOOK IDEAPAD 310-15ISK/WINDOWS 10 HOME HIGH END EM) (01-07-16:

NOTEBOOK IDEAPAD 110-15IBR / WINDOWS 10 HOME EM) (01-07-16: NOTEBOOK IDEAPAD 110-15IBR /

LINUX) (16-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-15IKB/WINDOWS 10 HOME) (16-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD

320-15IKB/LINUX) (16-06-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-15IKB/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (04-07-17:

NOTEBOOK IDEAPAD 320-15IAP/WINDOWS 10 HOME) (04-07-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-15IAP/LINUX)

(04-07-17: NOTEBOOK IDEAPAD 320-15IAP/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (02-08-17: NOTEBOOK

IDEAPAD B320-15IAP/WINDOWS 10 HOME) (02-08-17: NOTEBOOK IDEAPAD B320-15IAP/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (23-08-17: NOTEBOOK LEGION Y720-15IKB/WINDOWS 10 HOME) (26-04-18: NOTEBOOK

IDEAPAD 330-15IKB/WINDOWS 10 HOME) (26-04-18: NOTEBOOK IDEAPAD 330-15IKB/LINUX) (06-06-18:

NOTEBOOK IDEAPAD 330-15IGM/WINDOWS 10 HOME) (06-06-18: NOTEBOOK IDEAPAD 330-

15IGM/LINUX) (18-06-18: NOTEBOOK IDEAPAD 330S-15IKB/WINDOWS 10 HOME) (31-07-18: NOTEBOOK

LEGION Y530-15ICH/WINDOWS 10 HOME) (30-08-18: NOTEBOOK IDEAPAD B330-15IGM/WINDOWS 10

HOME) (30-08-18: NOTEBOOK IDEAPAD B330S-15IKBR/WINDOWS 10 PRO) (30-08-18: NOTEBOOK

IDEAPAD B330-15IKBR/WINDOWS 10 PRO) (30-08-18: NOTEBOOK IDEAPAD B330-15IKBR/WINDOWS 10

HOME) (30-08-18: NOTEBOOK IDEAPAD B330-15IKBR/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (12-11-18:

NOTEBOOK IDEAPAD 330S-15ARR / WINDOWS 10 HOME) (05-06-19: NOTEBOOK S145-15IWL/WINDOWS

10 HOME) (05-06-19: NOTEBOOK S145-15IWL/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-06-19: NOTEBOOK S145-

15IWL/LINUX) (02-08-19: NOTEBOOK Y540-15IRH/WINDOWS 10 HOME) (02-08-19: NOTEBOOK Y540-

15IRH/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (02-08-19: NOTEBOOK Y540-15IRH/LINUX) (06-08-19: NOTEBOOK

L340-15IRH/WINDOWS 10 HOME) (06-08-19: NOTEBOOK L340-15IRH/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (06-

08-19: NOTEBOOK L340-15IRH/LINUX) (07-08-19: NOTEBOOK BS145-15IWL/WINDOWS 10 HOME) (07-08-

19: NOTEBOOK BS145-15IWL/WINDOWS 10 PRO) (07-08-19: NOTEBOOK BS145-15IWL/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (07-08-19: NOTEBOOK BS145-15IWL/LINUX) (13-08-19: NOTEBOOK S145-

15API/WINDOWS 10 HOME) (13-08-19: NOTEBOOK S145-15API/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (13-08-19:

NOTEBOOK S145-15API/LINUX) (16-08-19: NOTEBOOK S145-15IGM/WINDOWS 10 HOME) (16-08-19:

NOTEBOOK S145-15IGM/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-08-19: NOTEBOOK S145-15IGM/LINUX) (18-

09-19: NOTEBOOK BS145-15IGM/WINDOWS 10 HOME) (18-09-19: NOTEBOOK BS145-15IGM/WINDOWS

10 PRO) (18-09-19: NOTEBOOK BS145-15IGM/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (18-09-19: NOTEBOOK

BS145-15IGM/LINUX) (08-11-19: NOTEBOOK S145-15IKB/WINDOWS 10 HOME) (08-11-19: NOTEBOOK

S145-15IKB/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (08-11-19: NOTEBOOK S145-15IKB/LINUX) (08-11-19:

NOTEBOOK IDEAPAD B330-15IKB/WINDOWS 10 HOME) (08-11-19: NOTEBOOK IDEAPAD B330-

15IKB/WINDOWS 10 PRO) (08-11-19: NOTEBOOK IDEAPAD B330-15IKB/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (08-

11-19: NOTEBOOK THINKPAD E14/WINDOWS 10 PROFESSIONAL) (08-11-19: NOTEBOOK THINKPAD

E14/WINDOWS 10 HOME) (08-11-19: NOTEBOOK THINKPAD E14/LINUX) (08-11-19: NOTEBOOK

THINKPAD E14/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (11-02-20: NOTEBOOK THINKPAD L13/WINDOWS 10 PRO)

(11-02-20: NOTEBOOK THINKPAD L13/WINDOWS 10 HOME) (11-02-20: NOTEBOOK THINKPAD

L13/LINUX) (11-02-20: NOTEBOOK THINKPAD L13/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (11-02-20: NOTEBOOK

IDEAPAD S145-15IIL / WINDOWS 10 HOME) (11-02-20: NOTEBOOK IDEAPAD S145-15IIL / WINDOWS 10

LINUX) (11-02-20: NOTEBOOK IDEAPAD S145-15IIL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (11-02-20: NOTEBOOK

IDEAPAD S145-15IIL / WINDOWS 10 HOME) (11-02-20: NOTEBOOK IDEAPAD S145-15IIL / LINUX) (11-02-

20: NOTEBOOK IDEAPAD S145-15IIL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (25-06-20: NOTEBOOK LENOVO

LEGION 5 15IMH05 / LINUX) (25-06-20: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5 15IMH05 / WINDOWS 10 HOME)

(25-06-20: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5 15IMH05 / WINDOWS 10 PRO) (25-06-20: NOTEBOOK LENOVO

LEGION 5 15IMH05 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (26-06-20: NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD GAMING 3

15IMH05 / LINUX) (26-06-20: NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD GAMING 3 15IMH05 / WINDOWS 10 HOME)

(26-06-20: NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD GAMING 3 15IMH05 / WINDOWS 10 PRO) (26-06-20:

NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD GAMING 3 15IMH05 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (20-08-20:

NOTEBOOK LENOVO BS145-15IIL / WINDOWS 10 HOME) (20-08-20: NOTEBOOK LENOVO BS145-15IIL /

WINDOWS 10 PRO) (20-08-20: NOTEBOOK LENOVO BS145-15IIL / LINUX) (20-08-20: NOTEBOOK LENOVO

BS145-15IIL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 2 ITL / LINUX) (16-

04-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 2 ITL / WINDOWS 10 HOME) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO V15

GEN 2 ITL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-04-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 2 ITL / WINDOWS 10

PRO) (26-05-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 1 IML / LINUX) (26-05-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 1

IML / WINDOWS 10 HOME) (26-05-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 1 IML / SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (26-05-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 1 IML / WINDOWS 10 PRO) (27-05-21:

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ALC6 / LINUX) (27-05-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ALC6 /

WINDOWS 10 HOME) (27-05-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ALC6 / SEM SISTEMA OPERACIONAL)

(27-05-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ALC6 / WINDOWS 10 PRO) (07-06-21: NOTEBOOK LENOVO

V15 GEN 1 IGL / LINUX) (07-06-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 1 IGL / WINDOWS 10 HOME) (07-06-21:

NOTEBOOK LENOVO V15 GEN 1 IGL / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (07-06-21: NOTEBOOK LENOVO V15

GEN 1 IGL / WINDOWS 10 PRO) (15-06-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ITL06 / LINUX) (15-06-21:

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ITL06 / WINDOWS 10 HOME) (15-06-21: NOTEBOOK LENOVO
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IDEAPAD 3-15ITL06 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (15-06-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3-15ITL06 /

WINDOWS 10 PRO) (16-06-21: NOTEBOOK LENOVO GAMING 3-15IHU06 / LINUX) (16-06-21: NOTEBOOK

LENOVO GAMING 3-15IHU06 / WINDOWS 10 HOME) (16-06-21: NOTEBOOK LENOVO GAMING 3-15IHU06

/ SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-06-21: NOTEBOOK LENOVO GAMING 3-15IHU06 / WINDOWS 10 PRO)

(30-07-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION5-15ITH06 / LINUX) (30-07-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION5-

15ITH06 / WINDOWS 10 HOME) (30-07-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION5-15ITH06 / SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (30-07-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION5-15ITH06 / WINDOWS 10 PRO) (03-09-21:

NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3-15ACH06 / LINUX) (03-09-21: NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3-15ACH06

/ WINDOWS 10 HOME) (03-09-21: NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3-15ACH06 / WINDOWS 10 PRO) (03-09-

21: NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3-15ACH06 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (03-09-21: NOTEBOOK

IDEAPAD GAMING 3-15ACH06 / WINDOWS 11) (15-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ACH06 /

LINUX) (15-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ACH06 / WINDOWS 10 HOME) (15-09-21:

NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ACH06 / WINDOWS 10 PRO) (15-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION

5-15ACH06 / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (15-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ACH06 /

WINDOWS 11) (20-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH / LINUX) (20-09-21: NOTEBOOK LENOVO

LEGION 5-15ITH / SEM SISTEMA OPERACIONAL) (20-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH /

WINDOWS 10 HOME) (20-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH / WINDOWS 10 PRO) (20-09-21:

NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH / WINDOWS 11) (30-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH /

WINDOWS 11 PRO) (30-09-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH / WINDOWS 11 PRO DG) (30-09-21:

NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ITH / WINDOWS 11 HOME) (05-10-21: NOTEBOOK IDEAPAD GAMING

3-15ACH06 / WINDOWS 11 PRO DG) (05-10-21: NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3-15ACH06 / WINDOWS 11

PRO) (05-10-21: NOTEBOOK IDEAPAD GAMING 3-15ACH06 / WINDOWS 11 HOME) (07-10-21: NOTEBOOK

LENOVO LEGION 5-15ACH06/ WINDOWS 11 PRO DG) (07-10-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-

15ACH06 / WINDOWS 11 PRO) (07-10-21: NOTEBOOK LENOVO LEGION 5-15ACH06 / WINDOWS 11

HOME) (22-10-21: NOTEBOOK LENOVO GAMING 3-15IHU06 / WINDOWS 11) (22-10-21: NOTEBOOK

LENOVO GAMING 3-15IHU06 / WINDOWS 11 PRO) (22-10-21: NOTEBOOK LENOVO GAMING 3-15IHU06 /

WINDOWS 11 PRO DG) (22-10-21: NOTEBOOK LENOVO GAMING 3-15IHU06 / WINDOWS 11 HOME) (08-

11-21: NOTEBOOK LENOVO V15 IML/ WINDOWS 11) (08-11-21: NOTEBOOK LENOVO V15 IML/ WINDOWS

11 HOME) (08-11-21: NOTEBOOK LENOVO V15 IML/ WINDOWS 11 PRO) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO

IDEAPAD 3 15ALC6/WINDOWS 11) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ALC6/WINDOWS 11

HOME) (09-11-21: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ALC6/WINDOWS 11 PRO) (09-11-21: NOTEBOOK

LENOVO IDEAPAD 3 15ALC6/WINDOWS 11 PRO DG) (17-11-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL/

WINDOWS 11) (17-11-21: NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL/ WINDOWS 11 HOME      ) (17-11-21:

NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL/ WINDOWS 11 PRO) (16-02-22: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3

15ITL6/WINDOWS 10 HOME) (16-02-22: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6/WINDOWS 11) (16-02-22:

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL06/WINDOWS 11) (16-02-22: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3

15ITL6 / LINUX)

Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("touch screen") - "Tablet PC"

Processo MCT/Data: 01200.001527/2013-91   de   16/04/2013

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 957, de 20/09/2013 DOU 24/09/2013 ()

Modelos:

Produto: Monitor de vídeo policromático, com tela de cristal líquido ("LCD")

Processo MCT/Data: 01200.000493/2015-89   de   11/02/2015

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 749, de 01/09/2015 DOU 02/09/2015 ()

Modelos:
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Produto: Unidade de processamento digital de grande capacidade, baseada em microprocessador

Processo MCT/Data: 01200.000491/2015-90   de   11/02/2015

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 750, de 01/09/2015 DOU 02/09/2015 ()

Modelos: (01-10-15: SERVIDOR X3850 X6)(07-11-16: SERVIDOR HX5510) (11-11-16: SERVIDOR HX3310) (05-04-17:

SERVIDOR HX2310-E) (05-04-17: SERVIDOR HX7510) (20-04-17: SERVIDOR HX1310) (11-10-17:

THINKSYSTEM SR850) (11-10-17: THINKSYSTEM SR950) (07-07-20: SERVIDOR THINKAGILE HX7821) (22-12-

20: SERVIDOR THINKSYSTEM SR850 V2) (29-09-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR670 V2) (21-01-22:

SERVIDOR THINKSYSTEM SR630 V2) (28-01-22: SERVIDOR THINKSYSTEM SR650 V2) (28-01-22: SERVIDOR

THINKSYSTEM SN550 V2) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX2330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX3330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3730-N) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3331) (10-02-

22: SERVIDOR THINKAGILE HX1331) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX1330) (10-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX2330) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX2375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX3375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7375-N) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3376) (11-02-

22: SERVIDOR THINKAGILE HX2331) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX3330) (11-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX3331) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX5530) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

HX5530) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX5531) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX7530) (15-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE VX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX5530) (15-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX7575) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3530-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX5575) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7530) (15-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE VX3575-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7576)

Produto: Unidade de processamento digital, de média capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.003239/2013-71   de   26/07/2013

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 792, de 05/08/2014 DOU 06/08/2014 ()

Modelos: (28-01-15: X240 M4) (05-02-15: X3550 M5) (19-02-15: X3850 X6) (01-04-15: NX360-M4) (17-07-15:

SERVIDOR X480 X6) (17-07-15: SERVIDOR X880 X6) (19-10-15: SERVIDOR NX360 M4) (19-10-15: SERVIDOR

NX360 M5) (22-10-15: SERVIDOR X3550 M5) (22-10-15: SERVIDOR X240 M4) (22-10-15: SERVIDOR X3850

X6) (07-11-16: SERVIDOR HX5510) (11-11-16: SERVIDOR HX3310) (05-04-17: SERVIDOR HX2310-E) (05-04-

17: SERVIDOR HX7510) (19-04-17: SERVIDOR HX1310) (02-10-17: THINKSYSTEM SR650) (11-10-17:

THINKSYSTEM SR850) (11-10-17: THINKSYSTEM SR950) (15-12-17: THINKSYSTEM SD530) (10-05-18:

THINKAGILE HX3320) (18-06-18: THINKAGILE HX5520) (18-06-18: THINKAGILE HX7520) (05-07-18:

THINKAGILE HX1520-R) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE HX1521-R) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE

HX3321) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE HX5521) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE HX7521) (22-01-19:

SERVIDOR THINKAGILE HX5520-C) (07-08-19: SERVIDOR THINKAGILE MX CERTIFIED NODE) (03-09-19:

SERVIDOR THINKAGILE MX CERTIFIED NODE) (29-10-19: SERVIDOR THINKAGILE VX7520)(29-11-19:

SERVIDOR THINKAGILE VX3320) (03-12-19: SERVIDOR THINKAGILE VX5520) (03-12-19: SERVIDOR

THINKAGILE VX3720) (05-12-19: SERVIDOR THINKAGILE VX3520-G) (04-03-20: SERVIDOR THINKAGILE VX

1U CERTIFIED NODE) (04-03-20: SERVIDOR THINKAGILE VX 2U CERTIFIED NODE) (07-07-20: SERVIDOR

THINKAGILE HX7821) (22-12-20: SERVIDOR THINKSYSTEM SR850 V2) (07-07-21: SERVIDOR THINKSYSTEM

SN550 V2) (07-07-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR650 V2) (16-09-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR630 V2)

(17-09-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR665) (27-09-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR670 V2) (27-09-21:

SERVIDOR THINKSYSTEM SR645) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX2330) (02-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX3330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3730-N) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX3331) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX1331) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX1330) (10-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE HX2330) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX2375) (10-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX3375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7375-N) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX3376) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX2331) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX3330) (11-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE HX3331) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX5530) (11-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX5531) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX7530) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX5530) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7575) (15-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE VX3530-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX5575) (15-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7530) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX3575-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7576)
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Produto: Unidade de processamento digital, de muito grande capacidade, baseada em microprocessador

Processo MCT/Data: 01200.000724/2015-54   de   03/03/2015

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 563, de 17/07/2015 DOU 20/07/2015 ()

Modelos: (17-08-15: SERVIDOR X880 X6) (20-08-15: SERVIDOR X480 X6) (01-10-15: SERVIDOR X3950 X6)(07-11-16:

SERVIDOR HX5510) (11-11-16: SERVIDOR HX3310) (05-04-17: SERVIDOR HX2310-E) (05-04-17: SERVIDOR

HX7510) (20-04-17: SERVIDOR HX1310) (11-10-17: THINKSYSTEM SR950) (30-09-21: SERVIDOR

THINKSYSTEM SR670 V2) (21-01-22: SERVIDOR THINKSYSTEM SR630 V2) (28-01-22: SERVIDOR

THINKSYSTEM SR650 V2) (28-01-22: SERVIDOR THINKSYSTEM SN550 V2) (02-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX2330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX3730-N) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3331) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX1331) (10-02-

22: SERVIDOR THINKAGILE HX1330) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX2330) (10-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX2375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX7375-N) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3376) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX2331) (11-02-

22: SERVIDOR THINKAGILE HX3330) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX3331) (11-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX5530) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX5531) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

HX7530) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX5530) (15-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE VX7575) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3530-G) (15-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX5575) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX7530) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3575-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7576)

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprecessadores - Port 844

Processo MCT/Data: 01200.000030/2013-55   de   08/01/2013

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 844, de 05/09/2013 DOU 06/09/2013 ()

Modelos: (16-12-13: E32) (16-12-13: TS430) (17-12-13: D30) (17-12-13: S30) (22-01-14: TS140)(14-03-14: RD540) (14-

03-14: RD640) (16-03-14: 8471.50.10) (16-03-14: TD340) (07-11-14: (21-11-12: EDGE72) (21-11-12: EDGE92)

(21-11-12: M92) (21-11-12: M92P) (21-11-12: LENOVO62) (20-03-13: H520G) (26-08-13: M93) (26-08-13:

M93P) (23-09-13: M83) (13-11-13: E73)(28-05-14: H50-30G) (05-06-14: LENOVO63) (07-11-14: P300) ) (11-

12-14: (21-11-12: EDGE72) (21-11-12: EDGE92) (21-11-12: M92) (21-11-12: M92P) (21-11-12: LENOVO62)

(20-03-13: H520G) (26-08-13: M93) (26-08-13: M93P) (23-09-13: M83) (13-11-13: E73)(28-05-14: H50-30G)

(05-06-14: LENOVO63) (11-12-14: X3550 M5) ) (11-12-14: (21-11-12: EDGE72) (21-11-12: EDGE92) (21-11-

12: M92) (21-11-12: M92P) (21-11-12: LENOVO62) (20-03-13: H520G) (26-08-13: M93) (26-08-13: M93P)

(23-09-13: M83) (13-11-13: E73)(28-05-14: H50-30G) (05-06-14: LENOVO63) (11-12-14: X3650 M5) ) (24-12-

14: (21-11-12: EDGE72) (21-11-12: EDGE92) (21-11-12: M92) (21-11-12: M92P) (21-11-12: LENOVO62) (20-

03-13: H520G) (26-08-13: M93) (26-08-13: M93P) (23-09-13: M83) (13-11-13: E73)(28-05-14: H50-30G) (05-

06-14: LENOVO63) (24-12-14: NX360 M4) ) (07-01-15: (21-11-12: EDGE72) (21-11-12: EDGE92) (21-11-12:

M92) (21-11-12: M92P) (21-11-12: LENOVO62) (20-03-13: H520G) (26-08-13: M93) (26-08-13: M93P) (23-09-

13: M83) (13-11-13: E73)(28-05-14: H50-30G) (05-06-14: LENOVO63) (07-01-15: X240-M4) ) (25-09-17:

THINKSYSTEM SN550) (02-10-17: THINKSYSTEM SR630) (02-10-17: THINKSYSTEM SR650) (15-12-17:

THINKSYSTEM SD530) (15-12-17: THINKSYSTEM SR530) (21-12-17: THINKSYSTEM SR550) (21-12-17:

THINKSYSTEM ST550) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE HX1521-R) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE

HX3321) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE HX5521) (19-09-18: SERVIDOR THINKAGILE HX7521) (19-09-18:

SERVIDOR THINKAGILE HX1321) (07-12-18: SERVIDOR THINKSYSTEM ST50) (03-09-19: SERVIDOR

THINKAGILE MX CERTIFIED NODE) (28-10-19: SERVIDOR THINKAGILE HX1320) (25-06-20: DESKTOP TC

M70S/WINDOWS 10 PRO) (07-07-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SN550 V2) (07-07-21: SERVIDOR

THINKSYSTEM SR650 V2) (07-07-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR630 V2) (17-09-21: SERVIDOR

THINKSYSTEM SR645) (17-09-21: SERVIDOR THINKSYSTEM SR665) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX2330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3330) (02-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3730-N) (02-02-

22: SERVIDOR THINKAGILE VX3331) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX1331) (10-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX1330) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX2330) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX2375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3375) (10-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7375-N) (10-02-

22: SERVIDOR THINKAGILE VX3376) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX2331) (11-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE HX3330) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX3331) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

HX5530) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX5531) (11-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX7530) (15-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE VX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX5530) (15-02-22: SERVIDOR

THINKAGILE VX7575) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX3530-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE

VX5575) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE HX7531) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7530) (15-02-22:

SERVIDOR THINKAGILE VX3575-G) (15-02-22: SERVIDOR THINKAGILE VX7576)

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador - Port 786

Processo MCT/Data: 01200.002363/2012-38   de   16/07/2012

CNPJ da Incentivada: 07275920000161
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Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012 ()

Modelos: (21-11-12: EDGE72);(21-11-12: EDGE92) (21-11-12: M92) (21-11-12: M92P) (21-11-12: LENOVO62) (20-03-

13: H520G)(26-08-13: M93) (26-08-13: M93P) (23-09-13: M83)(13-11-13: E73)(28-05-14: H50-30G) (05-06-

14: LENOVO63) (16-04-15: TD350) (16-04-15: RD350) (24-04-15: RD450) (25-05-15: P500) (25-05-15: X250

M5) (19-06-15: SERVIDOR X240 M5) (19-06-15: SERVIDOR P500) (14-09-15: SERVIDOR P300) (14-09-15:

SERVIDOR RD450) (15-09-15: SERVIDOR RD350) (19-10-15: SERVIDOR TS140) (19-10-15: SERVIDOR NX360)

(19-10-15: SERVIDOR NX360 M4) (19-10-15: SERVIDOR NX360 M5) (22-10-15: SERVIDOR X3550 M5) (22-10-

15: SERVIDOR TD350) (22-10-15: SERVIDOR X240 M4) (23-12-15: DESKTOP THINKCENTRE M900

SFF/WINDOWS 8.1 PRO) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS 7 PRO) (29-01-16:

DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-

30G/WINDOWS 8) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS 8 PRO) (29-01-16: DESKTOP

THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS 8 PRO DG) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS

8.1) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS 8.1 PRO) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE

H50-30G/WINDOWS 8.1 PRO DG) (29-01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS 10 PRO) (29-

01-16: DESKTOP THINKCENTRE H50-30G/WINDOWS 10 PRO DG) (10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE

M900 TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 8)

(10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 8 PRO) (10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE

M900 TINY/WINDOWS 8 PRO DG) (10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 8.1) (10-02-

16: DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 8.1 PRO) (10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900

TINY/WINDOWS 8.1 PRO DG) (10-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 10 PRO) (10-02-

16: DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 10 PRO DG) (18-02-16: SERVIDOR THINKSERVER

TS150) (29-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 SFF/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (29-02-16: DESKTOP

THINKCENTRE M900 SFF/WINDOWS 8) (29-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 SFF/WINDOWS 8 PRO)

(29-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 SFF/WINDOWS 8 PRO DG) (29-02-16: DESKTOP THINKCENTRE

M900 SFF/WINDOWS 8.1) (29-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900 SFF/WINDOWS 8.1 PRO DG) (29-02-

16: DESKTOP THINKCENTRE M900 SFF/WINDOWS 10 PRO) (29-02-16: DESKTOP THINKCENTRE M900

SFF/WINDOWS 10 PRO DG) (01-04-16: DESKTOP THINKCENTRE E73 SFF/WINDOWS 10 HOME) (01-04-16:

DESKTOP THINKCENTRE M900 TINY/WINDOWS 8.1 EM) (01-04-16: DESKTOP THINKCENTRE M900

TINY/WINDOWS 10 HOME) (13-05-16: DESKTOP THINKCENTRE M700/WINDOWS 8.1) (13-05-16: DESKTOP

THINKCENTRE M700/WINDOWS 8.1 PRO) (13-05-16: DESKTOP THINKCENTRE M700/WINDOWS 8.1 PRO

DG) (13-05-16: DESKTOP THINKCENTRE M700/WINDOWS 10 PRO) (13-05-16: DESKTOP THINKCENTRE

M700/WINDOWS 10 PRO DG) (06-07-16: DESKTOP LENOVO S510 SFF/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (06-

07-16: DESKTOP LENOVO S510 SFF/WINDOWS 10 PRO) (06-07-16: DESKTOP LENOVO S510

SFF/WINDOWS 10 PRO DG) (06-07-16: DESKTOP LENOVO S510 SFF/LINUX)(24-08-16: DESKTOP LENOVO

S510 TW/WINDOWS 10 PRO) (24-08-16: DESKTOP LENOVO S510 TW/WINDOWS 10 PRO DG) (07-12-16:

M900 TINY I5 6400T/8GB DDR4/HD 500GB/WINDOWS 10 PRO 64) (07-12-16: M900 SFF I5 6500/4GB

DDR4/HD 500GB/DVDRW/WINDOWS 10 PRO 64) (07-12-16: M900 SFF I5 6500/8GB DDR4/HD

500GB/DVDRW/WINDOWS 10 PRO 64) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910S SFF/WINDOWS 10

HOME) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910S SFF/WINDOWS 10 PRO ) (05-06-17: DESKTOP

THINKCENTRE M910S SFF/WINDOWS 10 PRO DG) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910S SFF/LINUX)

(05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910S SFF/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-06-17: DESKTOP

THINKCENTRE M710S SFF/WINDOWS 10 HOME) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE

M710S SFF/WINDOWS 10 PRO ) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M710S SFF/WINDOWS 10 PRO DG)

(05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M710S SFF/LINUX) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE

M710S SFF/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910Q TINY/WINDOWS 10

HOME) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910Q TINY/WINDOWS 10 PRO ) (05-06-17: DESKTOP

THINKCENTRE M910Q TINY/WINDOWS 10 PRO DG) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE

M910Q TINY/LINUX) (05-06-17: DESKTOP THINKCENTRE M910Q TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-

06-17: DESKTOP LENOVO V520S SFF/WINDOWS 10 HOME) (05-06-17: DESKTOP LENOVO

V520S SFF/WINDOWS 10 PRO ) (05-06-17: DESKTOP LENOVO V520S SFF/WINDOWS 10 PRO DG) (05-06-

17: DESKTOP LENOVO V520S SFF/LINUX) (05-06-17: DESKTOP LENOVO V520S SFF/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (11-10-17: DESKTOP THINKCENTRE M710Q TINY/WINDOWS 10 HOME) (11-10-17:

DESKTOP THINKCENTRE M710Q TINY/WINDOWS 10 PRO) (11-10-17: DESKTOP THINKCENTRE M710Q

TINY/WINDOWS 10 PRO DG) (11-10-17: DESKTOP THINKCENTRE M710Q TINY/LINUX) (11-10-17: DESKTOP

THINKCENTRE M710Q TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (28-09-18: DESKTOP LENOVO V530S

SFF/WINDOWS 10 PRO) (28-09-18: DESKTOP LENOVO V530S SFF/WINDOWS 10 HOME) (28-09-18:

DESKTOP LENOVO V530S SFF/LINUX) (28-09-18: DESKTOP LENOVO V530S SFF/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M720Q TINY/WINDOWS 10 PRO) (05-10-18: DESKTOP

THINKCENTRE M720Q TINY/WINDOWS 10 HOME) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M720Q

TINY/LINUX) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M720Q TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-10-18:

DESKTOP THINKCENTRE M920S SFF/WINDOWS 10 PRO) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M920S

SFF/WINDOWS 10 HOME) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M920S SFF/LINUX) (05-10-18: DESKTOP

THINKCENTRE M920S SFF/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M920Q

TINY/WINDOWS 10 PRO) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M920Q TINY/LINUX) (05-10-18: DESKTOP

THINKCENTRE M920Q TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (05-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M920Q

TINY/WINDOWS 10 HOME) (11-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M720S SFF/WINDOWS 10 PRO) (11-10-18:

DESKTOP THINKCENTRE M720S SFF/WINDOWS 10 HOME) (11-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M720S

SFF/LINUX) (11-10-18: DESKTOP THINKCENTRE M720S SFF/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (02-05-19:

DESKTOP THINKCENTRE M720Q TINY) (01-07-19: DESKTOP THINKCENTRE M715Q TINY/WINDOWS 10

HOME) (01-07-19: DESKTOP THINKCENTRE M715Q TINY/LINUX) (01-07-19: DESKTOP THINKCENTRE

M715Q TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (01-07-19: DESKTOP THINKCENTRE M715Q TINY/WINDOWS

10 PRO) (28-10-19: DESKTOP THINKSTATION P330 TWR/WINDOWS 10 PRO) (28-10-19: DESKTOP

THINKSTATION P330 TWR/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (28-10-19: DESKTOP THINKSTATION P330

TWR/LINUX) (20-01-20: DESKTOP THINKCENTRE M75Q TINY/WINDOWS 10 PRO) (20-01-20: DESKTOP

THINKCENTRE M75Q TINY/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (20-01-20: DESKTOP THINKCENTRE M75Q

TINY/LINUX) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/WINDOWS 10 PRO) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/WINDOWS

10 HOME) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/LINUX) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/SEM SISTEMA
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OPERACIONAL) (25-06-20: DESKTOP TC M70S/WINDOWS 10 PRO) (25-06-20: DESKTOP TC

M70S/WINDOWS 10 HOME) (25-06-20: DESKTOP TC M70S/LINUX) (25-06-20: DESKTOP TC M70S/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (25-06-20: DESKTOP TC M70S/WINDOWS 10 PRO) (25-06-20: DESKTOP TC

M70S/WINDOWS 10 HOME) (25-06-20: DESKTOP TC M70S/LINUX) (25-06-20: DESKTOP TC M70S/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/WINDOWS 10 PRO) (25-06-20: DESKTOP TC

M80S/WINDOWS 10 HOME) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/LINUX) (25-06-20: DESKTOP TC M80S/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (26-06-20: DESKTOP TC M80Q/WINDOWS 10 PRO) (26-06-20: DESKTOP TC

M80Q/WINDOWS 10 HOME) (26-06-20: DESKTOP TC M80Q/LINUX) (26-06-20: DESKTOP TC M80Q/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (21-07-20: DESKTOP TC M70Q/WINDOWS 10 PRO) (21-07-20: DESKTOP TC

M70Q/WINDOWS 10 HOME) (21-07-20: DESKTOP TC M70Q/LINUX) (21-07-20: DESKTOP TC M70Q/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (08-09-20: WORKSTATION TS P340/WINDOWS 10 PRO WS) (08-09-20:

WORKSTATION TS P340/WINDOWS 10 PRO) (08-09-20: WORKSTATION TS P340/LINUX) (08-09-20:

WORKSTATION TS P340/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (08-09-20: DESKTOP TC M75S-1/WINDOWS 10

PRO) (08-09-20: DESKTOP TC M75S-1 /SEM SISTEMA OPERACIONAL) (22-10-20: DESKTOP LN V50S-

07IMB/WINDOWS 10 PRO) (22-10-20: DESKTOP LN V50S-07IMB/WINDOWS 10 HOME ) (22-10-20:

DESKTOP LN V50S-07IMB/LINUX) (22-10-20: DESKTOP LN V50S-07IMB/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (18-

11-20: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 10 PRO) (18-11-20: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 10

HOME) (18-11-20: DESKTOP TC M75Q GEN 2/LINUX) (18-11-20: DESKTOP TC M75Q GEN 2/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (14-01-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/WINDOWS 10 PRO) (14-01-21: DESKTOP TC M75S

GEN 2/WINDOWS 10 HOME) (14-01-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/LINUX) (14-01-21: DESKTOP TC M75S

GEN 2/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-06-21: DESKTOP TC M90Q GEN 2/WINDOWS 10 PRO) (16-06-21:

DESKTOP TC M90Q GEN 2/WINDOWS 10 HOME) (16-06-21: DESKTOP TC M90Q GEN 2/LINUX) (16-06-21:

DESKTOP TC M90Q GEN 2/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (11-08-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/WINDOWS

10 PRO) (11-08-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/WINDOWS 10 HOME) (11-08-21: DESKTOP TC M75S GEN

2/LINUX) (11-08-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/SEM SISTEMA OPERACIONAL) (16-09-21: DESKTOP TC

M75S GEN 2/WINDOWS 11) (16-09-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/WINDOWS 11 PRO) (16-09-21: DESKTOP

TC M75S GEN 2/WINDOWS 11 PRO DG) (16-09-21: DESKTOP TC M75S GEN 2/WINDOWS 11 HOME) (07-

10-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 10 PRO) (07-10-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 10

HOME) (07-10-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/LINUX) (07-10-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/SEM SISTEMA

OPERACIONAL) (07-10-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 11 PRO) (07-10-21: DESKTOP TC M75Q

GEN 2/WINDOWS 11 PRO DG) (07-10-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 11 HOME) (07-10-21:

WORKSTATION TS P348 /SEM SISTEMA OPERACIONAL) (07-10-21: WORKSTATION TS P348 /LINUX) (07-10-

21: WORKSTATION TS P348 /WINDOWS 10 HOME) (07-10-21: WORKSTATION TS P348 /WINDOWS 10

PRO) (07-10-21: WORKSTATION TS P348 /WINDOWS 11 HOME) (07-10-21: WORKSTATION TS P348

/WINDOWS 11 PRO DG) (07-10-21: WORKSTATION TS P348 /WINDOWS 11 PRO) (25-11-21: DESKTOP TC

M70S/WINDOWS 11 PRO 64) (25-11-21: DESKTOP TC M70S/WINDOWS 11 HOME 64) (25-11-21: DESKTOP

TC M70S/WINDOWS 11 PRO 64) (25-11-21: DESKTOP TC M70S/WINDOWS 11 HOME 64) (25-11-21:

DESKTOP TC M70Q/WINDOWS 11 PRO 64) (25-11-21: DESKTOP TC M80Q/WINDOWS 11 PRO 64) (25-11-

21: DESKTOP TC M80S/WINDOWS 11 PRO 64) (25-11-21: DESKTOP TC M75Q GEN 2/WINDOWS 11 PRO

64) (16-02-22: DESKTOP LENOVO TC NEO 50S GEN 3 / WINDOWS 11 PRO) (16-02-22: DESKTOP LENOVO

TC NEO 50S GEN 3 / WINDOWS 11 HOME) (16-02-22: DESKTOP LENOVO TC NEO 50S GEN 3 / LINUX) (16-

02-22: DESKTOP LENOVO TC NEO 50S GEN 3 / SEM SISTEMA OPERACIONAL)

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador com

unidade de saída por vídeo incorporada

Processo MCT/Data: 01200.002363/2012-38   de   16/07/2012

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012 ()

Modelos: (21-11-12: EDGE72Z)(20-09-13: B550) (17-12-13: E73Z) (25-03-15: COMPUTADOR ALL-IN-ONE C50-30) (11-

11-16: ALL IN ONE LENOVO A510/WINDOWS 10) (11-11-16: AIO LENOVO A510/WINDOWS 10) (11-01-18:

AIO LENOVO A510/WINDOWS 10 PRO) (11-01-18: AIO LENOVO A510/WINDOWS 10 HOME) (29-03-19: ALL

IN ONE IDEACENTRE A340/WINDOWS 10 HOME) (29-03-19: ALL IN ONE IDEACENTRE A340/WINDOWS 10

PRO) (29-03-19: ALL IN ONE IDEACENTRE A340/LINUX) (29-03-19: ALL IN ONE IDEACENTRE A340/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (20-12-19: DESKTOP LENOVO V530S SFF/WINDOWS 10 PRO) (20-12-19:

DESKTOP LENOVO V530S SFF/WINDOWS 10 HOME) (20-12-19: DESKTOP LENOVO V530S SFF/SEM

SISTEMA OPERACIONAL) (20-12-19: DESKTOP LENOVO V530S SFF/LINUX)

Produto: Unidade digital de armazenamento de dados em meio magnético ("Intelligent Storage System")

Processo MCT/Data: 01200.000030/2013-55   de   08/01/2013

CNPJ da Incentivada: 07275920000161

Portaria MCT/MDIC/MF: 844, de 05/09/2013 DOU 06/09/2013 ()

Modelos: (09-09-19: STORAGE DE CONTROLLER DE2000H 2U24 SFF)

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1494

https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=005B9067B626B26B216C71C9D6110784?empresa=LENOVO&cnpj=&produto=
https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=005B9067B626B26B216C71C9D6110784?empresa=LENOVO&cnpj=&produto=


«
(/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?
empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?
page=1)

‹
(/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?
empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?
page=1)

Pagina 1 de 1 ›
(/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpres
empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?
page=1)

»
(/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpr
empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?
page=1)

Voltar

© 2017 MCTIMinistério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1495

https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?page=1
https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?page=1
https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?page=1
https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=LENOVO&cnpj=&produto=?page=1


Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1496



Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1497



Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1498



    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DADOS CADASTRAIS 

 

 

CNPJ/CPF:  

30.948.812/0001-24 

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA 

ENDEREÇO COM./RES.:  

R DJALMA FARIAS, 365, SALA 0701 EDF ALPHA EMP, TORREAO 

MUNICÍPIO:  

RECIFE 

UF:  

Pernambuco 

CEP:  

52.030-195 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

618.384-0 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

078233712 

E-MAIL:  

comercial@errelecomercio.com.br 

FONE/CEL:  

(81) 3204-1926 

CONTA CORRENTE N.º:  

17657-4 

CÓD. DO BANCO:  

341 

SIGLA:  

Itaú 

NOME/N.º AGÊNCIA:  

João de Barros, 0814 

NOME DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:  

Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima 

CARGO QUE OCUPA:  

Representante Legal 

ESTADO CIVIL:  

Casado 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

RG N.º: ÓRGÃO EMISSOR:  

0702149253 MD PE 

CPF N.º:  

096.694.514-00 

NACIONALIDADE:  

Brasileiro 

PROFISSÃO:  

Empresário 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

Rua Candido Lacerda, 221, torreão 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

A Empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

(09669451400), inscrito no CNPJ n.º 30.948.812/0001-24 por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a) Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

8.044.678 e do CPFn.º 096.694.514-00 DECLARA sob as penas da lei que está ciente e con-

corda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referen-

tes ao pregão 3/2022 da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. 

. 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1501

mailto:comercial@rlcomercio.com.br


    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima, portador da Cédula de Identidade RG nº 0702149253 

MD PE e do CPF nº 096.694.514-00, como representante devidamente constituído da Empresa 

R P T B de Lima (RL Comércio), inscrito no CNPJ nº 30.948.812/0001-24, sediada na Rua 

Djalma Farias, 365, Torreão, Recife - PE, doravante denominado Licitante, para fins do 

disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM-

PRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), inscrito no CNPJ nº 30.948.812/0001-24, sediada 

na Rua Djalma Farias, 365, Torreão, Recife - PE, DECLARA, sob as penas da lei, sob as penas 

da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

que:  

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP);  

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;  

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatorie-

dade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

Recife, PE, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 

 

 

 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1504

mailto:comercial@rlcomercio.com.br


    RL COMÉRCIO 

 

  

R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A Empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

(09669451400), inscrito no CNPJ n.º 30.948.812/0001-24, Recife/PE, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º 8.044.678 e do CPF n.º 096.694.514-00 DECLARA, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

  

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE E 

DE ATENDIMENTO AO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 
 
 

A Empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

(09669451400), inscrito no CNPJ n.º 30.948.812/0001-24 por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a) Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

8.044.678 e do CPFn.º 096.694.514-00 DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV 

do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não 

possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, e 

que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Entretanto atualmente não possuimos no 

quadro de funcionários, nenhum empregado nessas condições. 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITA-

ÇÃO 

 

 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), inscrito no CNPJ nº 30.948.812/0001-24, sediada 

na Rua Djalma Farias, 365, Torreão, Recife - PE, por intermédio de seu representante legal o 

Sr. RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA, DECLARA para efeito do cumpri-

mento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, 

e no Inciso VI do artigo 15 da Lei Estadual n.º 12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades 

cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital. 

 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

A Empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

(09669451400), inscrito no CNPJ n.º 30.948.812/0001-24 por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a) Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

8.044.678 e do CPFn.º 096.694.514-00 DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do 

artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 

 

A Empresa R P T B de Lima (RL Comércio), inscrito no CNPJ nº 30.948.812/0001-24, sediada 

na Rua Djalma Farias, 365, Torreão, Recife - PE, por intermédio de seu representante legal o 

Sr. RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA DECLARO, que: 

 

(X) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, compa-

nheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros do PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. 

 

(   ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companhei-

ros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros da PROCURADORIA GE-

RAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, abaixo identificado(s): 

 

Nome do membro: Não há. 

Cargo: Não há. 

Órgão de Lotação: Não há. 

Grau de Parentesco: Não há. 

 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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R P T B DE LIMA 

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIETAL 

 

A Empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

(09669451400), inscrito no CNPJ n.º 30.948.812/0001-24 por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a) Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

8.044.678 e do CPFn.º 096.694.514-00 DECLARA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos na Instrução Normativa nº 01 de 19 de 

janeiro de 2010 – SLTI/MPOG, em especial que produz/comercializa bens: 

 

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por 

organismos nacionais ou internacionais; 

 

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com 

o menor volume possível; 

 

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água; 

 

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, 

signifiquem economia no consumo de recursos naturais; 

 

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 

 

h) que possuam certificação de procedência de produtos. 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 

R P T B DE LIMA 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1510

mailto:comercial@rlcomercio.com.br


    RL COMÉRCIO 

 

  

RUA DJALMA FARIAS, 365, TORREÃO 

RECIFE – PE 

(81) 3204.1926 

(84) 9.9942.8626 

comercial@rlcomercio.com.br 

www.rlcomercio.com.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES 

 

 

A Empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

(09669451400), inscrito no CNPJ n.º 30.948.812/0001-24 DECLARA a PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contri-

buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Segu-

ridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pe-

queno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

 

I - Preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 

como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 

patrimonial; e 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de in-

formar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, 

eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação 

dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, 

com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal 

e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

Anexo 2º Class após desempate Item 01 e 03 Habilitação (0309961)         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1511

mailto:comercial@rlcomercio.com.br


    RL COMÉRCIO 

 

  

de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº8.137, de 27 de 

dezembro de 1990). 

 

Recife, PE, 02 de março de 2022. 

 

 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 

CPF: 096.694.514-00 
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07/03/2022 16:54 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=09669451400&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

096.694.514-00

Data da consulta: 07/03/2022 16:40:46 
Data da última atualização: 07/03/2022 14:00:07

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2022 às 16:55) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 096.694.514-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6226.631A.7895.8906 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 07/03/2022 as 16:55:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 947719348
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 07/03/2022 16:07 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 947719348
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Data Aplicação: 06/10/2021
Número do Processo: 64119003632202032
Descrição/Justificativa: Advertência por inexecução contratual, punição prevista na cláusula 12.2.1, do

edital do Pregão Eletrônico Nr 008/2020 – 51º BIS, por não ter entregados os
materiais empenhados dentro do prazo previsto.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Data Aplicação: 26/01/2022
Número do Processo: 64278.019310/2021 Número do Contrato: 2021NE000360
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E, no uso de suas

atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de
Advertência, por atrasar a entrega do material constante do Empenho nº
2021NE000360 de 04 AGO 21.

Ocorrência 2:

Emitido em: 07/03/2022 16:07 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 947719348
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/03/2022 16:07 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11
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07/03/2022 16:19 - 13.7.8

https://comprasnet3.ba.gov.br/Mensagem/Mensagem.asp?codigoMensagem=5 1/1

Atenção | Mensagem do Sistema

Dados não localizados!
Verifique se os critérios informados para a consulta estão corretos. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 947719348
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/07/2018
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 2: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 3: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 4: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 5: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 6: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 7: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 8: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 9: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 10: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato
CEP: 52.030-195
Endereço: RUA DJALMA FARIAS, 365 - SALA 0701 EDF ALPHA EMP - TORREAO
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (84) 99428626
E-mail: ruanpedro__@hotmail.com

Emitido em: 07/03/2022 16:07 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

21
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
096.694.514-00CPF:

Nome: RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA

Dados do Responsável pelo Cadastro
096.694.514-00CPF:

Nome: RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA
E-mail: comercial@rlcomercio.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
Serviços
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
15750 - Informática - Locação Equipamentos
16780 - Informática - Automação de Escritório

Emitido em: 07/03/2022 16:07 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 947719348
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/05/2022
FGTS 13/03/2022
Trabalhista Validade: 30/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/04/2022
Receita Municipal Validade: 06/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/03/2022 16:07 de
CPF: 918.061.785-91      Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 07/03/2022 16:49:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA 
CNPJ: 30.948.812/0001-24 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 1 de 8 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CHECK-LIST DOCUMENTAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
EMPRESA: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA 
CNPJ: 30.948.812/0001-24 
RESULTADO: RECUSADA COM BASE NO ITEM 7 SEÇÃO II PARTE II COMBINADO COM O ITEM 32 DA PARTE V DO EDITAL, E CONFORME 
RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA DO MPBA (DTI) QUE RECUSOU TECNICAMENTE A PROPOSTA. (ANALISE DTI SE Nº 309629) 

 

PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

EXIGÊNCIAS 
PREVISTAS 
NO EDITAL 

CLÁUSU
LA 

ANÁLISE PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO 

APRESENTA
DO PELA 

LICITANTE 
ATENDIDO? 

Proposta de 
preços inicial 
(Formulário 
eletrônico 
em sistema) 

SEÇÃO I SIM SIM 

Proposta de 
preços 
ajustada 

CLÁUSUL
AS 5 e 8 

SIM 

NÃO 

Ficou prejudica a análise técnica do equipamento ofertado pela ausência 

de catálogo na língua portuguesa conforme exigido no edital. 
Declaração 
de 
adequação à 
Resolução Nº 
37/2019 – 
CNMP  

PARTE II - 
CLÁUSUL

A 5 e 
CLÁUSUL

A 9 

SIM SIM 

Declaração 
de 
Autenticidad
e 

PARTE II - 
CLÁUSUL

A 5 e 
CLÁUSUL

A 9 

SIM SIM 

Catálogos 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II 

 
ITEM 11 
PARTE 

II, Seção 
III 

SIM 

NÃO (EM INGLÊS) 
Parte II, Seção III, item 11.4 Os documentos deverão ser apresentados, em regra, em 
língua portuguesa. Entretanto, será admitida a apresentação de arquivos técnicos em 
idioma diverso do nacional, produzidos por fabricante de origem estrangeira, desde que 
acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as 
penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 

  
11.4.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso 
do português e que estejam desacompanhados da respectiva tradução. 

 
Procuração 
para 
empresas 
que se 
fizerem 
representar 
na licitação 
através de 
procurador(a
) 
Observação: 
para 
procuração 
particular, tem 
que haver 

PARTE I - 
CLÁUSUL

A 4 e 
PARTE II - 
CLÁUSUL

A 5 

NÃO SE 
APLICA 

Anexou o Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que 
se fizerem representar na licitação através de sócio(a) 
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 2 de 8 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

apresentação 
de prova de 
legitimidade de 
quem 
outorgou os 
poderes 

Documento 
comprobatór
io de poderes 
de 
representaçã
o, para 
empresas 
que se 
fizerem 
representar 
na licitação 
através de 
sócio(a), 
administrado
r(a) ou 
dirigente 

PARTE I - 
CLÁUSUL

A 4 e 
PARTE II - 
CLÁUSUL

A 5 

SIM SIM 

Relatório da 
pontuação do 
índice de 
desempenho 
do 
processador 
– ITENS 01 e 
03 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.1 

Seção III 
Part II 

SIM SIM (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629) 

Documento 
oficial ou 
página de site 
público do 
mesmo 
fabricante 
comprovand
o 
exclusividade 
na produção 
da placa mãe, 
BIOS e ser 
detentor do 
projeto 
básico do 
modelo 
ofertado – 
ITENS 01 e 03 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.2 

Seção III 
Part II 

NÃO 

NÃO (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629) 
Não foi identificado documento com a informação solicitada, a 

documentação disponibilizada não trata de forma expressa que o 

fabricante do BIOS/PLACA MÃE do equipamento ofertado em licitação, 

é detentor dos direitos autorais. A referida documentação não pode ser 

exibida por tratar de link de armazenamento de arquivos em nuvem 

privada, conforme cópia de link enviado .    

  

  
Informações sobre a Bios:    

o 

file:///G:/Drives%20compartilhados/RL%20COM%C3%89RCIO%20D

RIVE%20COMP 

ARTILHADO/RL%20Com%C3%A9rcio/Preg%C3%B5es/Bahia/PGJ%

20Bahia/Propost 

a%20final/15.6%20Manual%20Lenovo%20ThinkCentre%20(Bios).pdf   

 
Documento 
oficial ou 
página de site 
público do 
mesmo 
fabricante 
que 
comprove ser 
a licitante 
revendedora 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.3 

Seção III 
Part II 

NÃO 

NÃO (CONFORME ITEM 7 DA SEÇÃO II DA PARTE II DO EDITAL) 

“O documento originalmente anexado no dia 07/03/2022 não se enquadra 

como Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante, 

sendo aparentemente print de tela de um site, que não permite a 

identificação do domínio.   
Foi realizada diligência junto a licitante, que em resposta anexou 

documento denominado “Lista-de-links-de-acesso-a-informacoes---PGE-

Bahia” cujo conteúdo apresenta dois links:   
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autorizada do 
fabricante – 
ITENS 01, 02 
e 03 

a) um remete a uma tela de login, não sendo, portanto, de domínio 

público, contrariando regra editalícia.   
    

b) O outro link remete a um documento que não foi inserido no prazo 

inicial concedido no dia 07/03/2022, portanto, em desacordo com as 

regras do edital.”  
Declaração 
ou página de 
site público 
do fabricante 
que 
comprove 
que o 
equipamento 
ofertado 
pertence à 
linha 
corporativa 
do fabricante 
– ITENS 01 e 
03 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.4 

Seção III 
Part II 

NÃO 

NÃO (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629)  
 

Não foi identificado documento com a informação solicitada, a 

documentação disponibilizada não trata de forma expressa pelo 

fabricante que o referido equipamento ofertado em licitação é linha 

coorporativa. A referida documentação faz referência aos propósitos da 

empresa e as diversas possibilidades de utilização de seus equipamentos. 

Certificação 
ou relatório 
de 
conformidad
e ao IEC 
60950 – 
ITENS 01, 02 
e 03 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.5 

Seção III 
Part II 

SIM 

NÃO (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629) 
Não foi identificado no documento a informação solicitada ou referência 

a instituição credenciada ao INMETRO que a correlacione, por meio de 

relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado. 

Certificação 
ou relatório 
de 
conformidad
e ao IEC 
61000 – 
ITENS 01, 02 
e 03 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.6 

Seção III 
Part II 

SIM 

NÃO (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629) 
Não foi identificado no documento a informação solicitada ou referência 

a instituição credenciada ao INMETRO que a correlacione, por meio de 

relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado. 

Certificação 
ou relatório 
de 
conformidad
e ao CISPR 22 
classe B – 
ITENS 01 e 03 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.7 

Seção III 
Part II 

SIM 

NÃO (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629)  
O documento em inglês e não se relaciona com a certificação CISPR 22 

classe B solicitada no edital,.   

Certificação 
ou relatório 
que 
comprove 
que todos os 
equipamento
s fornecidos 
não contêm 
substâncias 
perigosas, 
como 
mercúrio 
(Hg), chumbo 
(Pb), cromo 

Item 5, 
Seção II, 
Parte II  

 
12.8 

Seção III 
Part II 

SIM 
SIM (CONFORME ANALISE DTI (sei Nº 0309629) 
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hexavalente 
(Cr(VI)), 
cádmio (Cd), 
bifenil 
polibromado
s (PBBs) e 
éteres 
difenil-
polibromado
s (PBDEs), em 
concentração 
acima da 
recomendad
a na diretiva 
Restriction of 
Certain 
Harzadous 
Substances 
(RoHS) – 
ITENS 01, 02 
e 03 

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II) 

EXIGÊNCIAS 
PREVISTAS 
NO EDITAL 

CLÁUSU
LA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTA
DO PELA 

LICITANTE 
SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF ATENDIDO? 

Compatibilid
ade entre o 
ramo de 
atividade 
explorada 
pela licitante 
e o objeto 
licitado 

PARTE I - 
CLÁUSUL

A 4 
SIM NÃO SIM 

Empresa 
enquadrada 
como 
ME/EPP 

PARTE I - 
CLÁUSUL

A 4 
SIM NÃO SIM 

PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS 
PREVISTAS 
NO EDITAL 

CLÁUSU
LA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTA
DO PELA 

LICITANTE 
SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF ATENDIDO? 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL: 
inscrição no 
Registro 
Público de 
Empresas 
Mercantis 

CLÁUSUL
AS 1 E 4 

SIM SIM SIM 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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Prova de 
inscrição no 
Cadastro 
Nacional de 
Pessoa 
Jurídica – 
CNPJ 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 

Prova de 
inscrição no 
Cadastro de 
Contribuinte 
Estadual, 
relativo ao 
domicílio ou 
sede da 
licitante, 
pertinente ao 
seu ramo de 
atividade e 
compatível 
com o objeto 
da licitação 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 

Prova de 
regularidade 
para com a 
Fazenda 
Estadual, do 
domicílio ou 
sede da 
licitante 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 

Prova de 
regularidade 
para com a 
Fazenda 
Municipal, 
do domicílio 
ou sede da 
licitante 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 

Prova de 
regularidade 
para com a 
Fazenda 
Federal, 
inclusive INSS 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 

Prova de 
regularidade 
relativa ao 
Fundo de 
Garantia por 
Tempo de 
Serviço 
(FGTS), 
mediante a 
apresentação 
do 
Certificado 
de 
Regularidade 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 
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do FGTS – 
CRF 

Prova de 
inexistência 
de débitos 
inadimplidos 
perante a 
Justiça do 
Trabalho - 
CNDT 

CLÁUSUL
AS 1 E 5 

SIM NÃO SIM 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA CLÁUSULA 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

item 01 Qtd mínima (07 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

PARTE III 
SEÇÃO II 

CLÁUSULA 1 E 6 
 

E ITEM 2.7 DO 
TR 

SIM NÃO 

Deixou de 
analisar por 

descumprimento 
da Parte II, 

Seção III, item 
11.4 e 11.4.1 

item 02 Qtd mínima (14 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de monitores ou computadores ou 
Notebooks 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

item 03 Qtd mínima (02 unid) – CARACTERÍSTICAS: 
fornecimento de computadores (conjunto completo, 
monitor, teclado e mouse) ou Notebooks 

SIM NÃO 

Deixou de 
analisar por 

descumprimento 
da Parte II, 

Seção III, item 
11.4 e 11.4.1 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA 

CLÁUSULA 

APRESENTADO 
PELA 

LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR 

CRC/SICAF 
ATENDIDO? 

PARTE III 
SEÇÃO II 

CLÁUSULA 1 E 7 
 

E ITEM 2.8 DO 
TR 

SIM NÃO SIM 

 

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A) 

CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO? 

CNJ - empresa PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CNJ – sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU - sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 
EMPRESA 

CADASTRADA? 
EXISTE IMPEDIMENTO 

À PARTICIPAÇÃO? 

CRC  
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

NÃO NÃO SE APLICA 

SICAF 
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

SIM NÃO 

 
LINKS: 
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CONSULTA CNJ: 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 
 
CONSULTA CEIS: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cp
fCnpj=03156578550&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corgao%2CtipoSancao%2Cd
ataPublicacao%2Cquantidade# 
 
CONSULTA TCU: 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 
 
CONSULTA CRC: 
https://www.comprasnet.ba.gov.br/home 
 
COLSULTA SICAF: 
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf 
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MANIFESTAÇÃO

Após a desclassificação do licitante GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 (SEI
nº0306563), segundo classificado após a disputa de lances ocorrida em 04/03/2022, houve nova fase de
desempate em 07/03/2022 para os itens 01 e 03, com base no Decreto Federal nº 7.174/2010.

 

No desempate a empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ CNPJ 30.948.812/0001-24, ofertou novo lance global de R$ 28.420,00. Assim, a nova ordem de
classificação para os itens 01 e 03 passou a ser a descrita na tabela a seguir:

 

CLASSIFICAÇÃO APÓS
DESEMPATE DEC 7.174 CNPJ RAZÃO SOCIAL VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1º 42.878.998/0001-71

TIAGO
EMANUEL

SANTANA DA
SILVA

07474094550

5.260,30 21.041,20

2º 30.948.812/0001-24

R P T B DE LIMA
COMERCIO E

SOLUCOES EM
INFORMATICA

7.105,00 28.420,00

3º 39.506.496/0001-05

GUSTAVO
SOUZA DE
QUEIROZ

40950522520

7.106,98 28.427,90

4º 34.211.881/0001-01

ASR COM DE
SUP DE INFO E

MAT DE
HIGIENE LTDA

7.107,00 28.428,00

5º 18.563.457/0001-70

TROGON
COMERCIO DE
INFORMATICA

EIRELI

12.000,00 48.000,00

 

O lance final do licitante R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, classificado em segundo lugar após o referido desempate para os itens 01 e 03, foi
recusado, e o licitante foi desclassificado conforme item 7 Seção II Parte II, combinado com o item 32 da
Parte V do Edital, e, amparado no resultado da análise da área técnica DTI (SEI nº 0309629).

 

Foram anexados ao SEI os seguintes documentos da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E
SOLUCOES EM INFORMATICA conforme descrito a seguir: 

1. habilitação anexados antes da sessão (SEI nº 0309961);
2. consultas realizadas pelo pregoeiro e equipe de apoio (SEI nº 0309963);
3. a proposta ajustada e outros documentos anexados mediante convocação (SEI nº

0308682);
4. check list da empresa (SEI nº 0309978).

 

Observação: os documentos SEI nº 0308682 e 0308684 foram nomeados de forma equivocada, assim,
onde se lê "Item 01 e 02", leia-se "Item 01 e 03.

 

Christian Heberth

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 11/03/2022, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0309933 e o código CRC 5286BF4D.
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Pregão Eletrônico

926302.32022 .57752 .4491 .127314960

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00003/2022
 

Às 09:30 horas do dia 04 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 297/2019 de 01/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0011029/2021-30,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de mini desktops
com monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on site, conforme condições estabelecidas neste
edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado
E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento
Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 99.511,1600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Item: 2
Descrição: Monitor Computador
Descrição Complementar: Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato Tela:
Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade
De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 28 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.670,1200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Item: 3
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado
E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento
Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.431,7600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Histórico
Item: 1 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas
respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
42.878.998/0001-71 TIAGO

EMANUEL
SANTANA DA
SILVA
07474094550

Sim Sim PPB 14 R$ 5.260,3000 R$ 73.644,2000 02/03/2022
16:55:04

Marca: Chatreey 
Fabricante: Chatreey 
Modelo / Versão: AN1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto
, Monitor: 23 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por
Processador: 4, Armazenamento Hdd: 1 TB, Garantia On Site: Superior A 36 MESES,
Armazenamento Ssd: 512 GB, Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: 16
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GB 
Porte da empresa: ME/EPP

34.211.881/0001-01 ASR COM DE
SUP DE INFO
E MAT DE
HIGIENE
LTDA

Sim Sim Nenhuma 14 R$ 7.107,0000 R$ 99.498,0000 21/02/2022
11:45:43

Marca: positivo 
Fabricante: positivo 
Modelo / Versão: positivo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-Desktop, com processador tipo
x86, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e 64bits;
16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no mínimo 23
polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi compatível no
mínimo com os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10 Professional 64 bits, em
português e 60 meses de garantia on site de fábrica. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.948.812/0001-24 R P T B DE
LIMA
COMERCIO E
SOLUCOES
EM
INFORMATICA

Sim Sim PPB 14 R$ 7.107,9400 R$ 99.511,1600 02/03/2022
14:47:37

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: ThinkCentre M75q 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI DESKTOP COM MONITOR
Processador: AMD RYZEN 5 PRO 4650GE – Pontuação: 15,642 Gráficos AMD Radeon
Integrados Chipset AMD PRO 500 Memória: 1x SO-DIMM 16GB DDR4-3200, com
possibilidade de expansão para até 64GB. Armazenamento: 256GB SSD M.2 2280
PCIe NVMe Opal - até duas unidades, 1x HDD de 2,5 "+ 1x SSD M.2 • HDD de 2,5"
de até 1 TB • M.2 SSD de até 1 TB Peso: 1,25 kg (2,76 lbs) Ethernet: 100/1000M
integrado, Realtek RTL8111FP WLAN + Bluetooth Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2
Portas frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 (sempre ligado e carga rápida) 1x USB-C 3.2 Gen
1 1x conector combinado de fone de ouvido / microfone (3,5 mm) Portas traseiras:
2x USB 2.0 1x HDMI 1x DisplayPort 1x Ethernet (RJ-45) 2x USB 3.2 Gen 1 Portas
traseiras opcionais (configuradas) 1x VGA Teclado e mouse Monitor Led 23.8 Full HD
LED Bluetooth: 5.0 Windows 10 Pro 64 Garantia: 5 Anos 
Porte da empresa: ME/EPP

39.506.496/0001-05 GUSTAVO
SOUZA DE
QUEIROZ
40950522520

Sim Sim PPB 14 R$ 7.500,0000 R$ 105.000,0000 01/03/2022
10:04:01

Marca: Compatível 
Fabricante: Compatível 
Modelo / Versão: 2022 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de mini desktops com
monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on site,
conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Nossa proposta tem
validade de 30 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.563.457/0001-70 TROGON
COMERCIO
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 14 R$ 12.000,0000 R$ 168.000,0000 24/02/2022
14:50:41

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: DELL OPTIPLEX 3080M + MONITOR DELL P2422H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP MARCADELL
EQUIPAMENTODELL OPTIPLEX 3080M PART NUMBER210-AVPU-I5-SSD
PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T (12 M DE CACHE, 2,3 ATÉ 3,80 GHZ)
MEMORIA16GB NUMERO DE SLOTS2 PLACA DE VIDEOINTEGRADA SSD256GB
LEITOR DE CARTÕES1 SISTEMA OPERACIONALWINDOWS 10 PROFESSIONAL USB
3.2 4 USB 2.0 2 DISPLAYPORT 1.21 HDMI 1.41 UAJ1 BLUETOOTH 5.01 RJ-451X
PORTA GIGABIT 10/100/1000MBPS RJ45 WIFIWIFI AC + BLUETOOTH 4.2
ENERGIAFONTE BIVOLT, 50/60 HZ -65W GABINETEUSFF MONITOR MARCADELL
MODELODELL P2422H PART NUMBER210-BCDO TAMANHO DE TELA VISUALIZÁVEL
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23.8 RESOLUÇÃO MÁXIMA:1920 X 1080 HDMI 1.41 VGA1 DISPLAYPORT 1.21 USB
3.2 GEN 14 PIVOT90º BRILHO250 TEMPO DE RESPOSTA8 MS (NORMAL); 5 MS
(RÁPIDO) AJUSTE DE ALTURA150MM AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISORALTURA, PIVÔ
(ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO TIPO DE PAINELIPS RELAÇÃO
DE ASPECTO16:9 DISTÂNCIA ENTRE PIXELS0.275 MM X 0.275 MM RELAÇÃO DE
CONTRASTE1000:1 SUPORTE DE COR16,7 MILHÕES DE CORES TAXA DE
ATUALIZAÇÃO VERTICAL50 - 76 HZ DIMENSÕES (LXPXA)COM APOIO - LARGURA:
53.78 CM - PROFUNDIDADE: 16.6 CM - ALTURA: 35.61 CM 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 168.000,0000 18.563.457/0001-70 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 105.000,0000 39.506.496/0001-05 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 99.511,1600 30.948.812/0001-24 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 99.498,0000 34.211.881/0001-01 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 73.644,2000 42.878.998/0001-71 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 99.495,9000 39.506.496/0001-05 04/03/2022 10:04:28:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

30.948.812/0001-24 07/03/2022 14:59:46:407 07/03/2022 15:01:22:697 Fornecedor enviou lance R$ 99.470,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/03/2022
09:34:31 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 04/03/2022
10:02:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

04/03/2022
10:12:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

04/03/2022
10:16:02 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de obter um lance mais vantajoso..

Encerramento 04/03/2022
10:26:03 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

04/03/2022
10:26:03 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/03/2022
10:43:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, CNPJ/CPF:
42.878.998/0001-71.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/03/2022
12:43:07

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
07474094550, CNPJ/CPF: 42.878.998/0001-71.

Recusa de
proposta

04/03/2022
12:45:52

Recusa da proposta. Fornecedor: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, CNPJ/CPF:
42.878.998/0001-71, pelo melhor lance de R$ 73.644,2000. Motivo: O lance do licitante TIAGO EMANUEL
SANTANA DA SILVA 07474094550 foi recusado com base no item 32 b da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V
do Edital, pois o mesmo não anexou a proposta e os documentos exigidos no item 5 da Seção II da Parte do
Edital ao sistema, após decorrido o prazo improrrogável.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
09:11:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF:
39.506.496/0001-05.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
09:39:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520,
CNPJ/CPF: 39.506.496/0001-05.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
09:56:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF:
39.506.496/0001-05.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
11:06:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520,
CNPJ/CPF: 39.506.496/0001-05.

Recusa de
proposta

07/03/2022
11:14:49

Recusa da proposta. Fornecedor: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF: 39.506.496/0001-
05, pelo melhor lance de R$ 99.495,9000. Motivo: O lance foi recusado com base no item 7 da Seção II da
Parte do Edital, ausência de apresentação integral da documentação indicada na cláusula 5 da Seção II da
Parte do Edital, combinado com o item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital.

Abertura do
prazo -

07/03/2022
14:45:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:
34.211.881/0001-01.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
14:58:16

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF: 34.211.881/0001-01.

Desempate -
Retorno do
julgamento

07/03/2022
14:59:46 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate 7174.

Desempate -
Início do
desempate

07/03/2022
14:59:46 Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento
do
desempate

07/03/2022
15:01:22

O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CPF/CNPJ: 30.948.812/0001-24 enviou um lance no valor de no valor de R$ 99.470,0000.

Encerramento 07/03/2022
15:01:22 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
16:15:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
17:02:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/03/2022
09:31:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/03/2022
11:09:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Recusa de
proposta

09/03/2022
16:34:31

Recusa da proposta. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30.948.812/0001-24, pelo melhor lance de R$ 99.470,0000. Motivo: Recusada com base no item 7 Seção II
Parte II combinado com o item 32 da Parte V do Edital, e conforme resultado da análise da área técnica do
MPBA (DTI) que recusou tecnicamente a proposta.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/03/2022
09:11:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:
34.211.881/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/03/2022
11:11:37

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF: 34.211.881/0001-01.

Recusa de
proposta

10/03/2022
11:12:57

Recusa da proposta. Fornecedor: ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:
34.211.881/0001-01, pelo melhor lance de R$ 99.498,0000. Motivo: O lance foi recusado com base no item
32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital, pois, o licitante ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA não anexou a proposta ajustada com os documentos correlatos.

Recusa de
proposta

10/03/2022
11:46:08

Recusa da proposta. Fornecedor: TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.563.457/0001-
70, pelo melhor lance de R$ 168.000,0000. Motivo: O lance da licitante TROGON COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI será recusado por estar acima do valor máximo aceitável e não termos obtido sucesso na negociação.

Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:36

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem restado propostas aceitáveis nos termos do
Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Monitor Computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas
respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 34.211.881/0001-01 ASR COM DE

SUP DE INFO
E MAT DE
HIGIENE LTDA

Sim Sim Nenhuma 28 R$ 916,0000 R$ 25.648,0000 21/02/2022
11:45:43

Marca: positivo 
Fabricante: positivo 
Modelo / Versão: positivo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-Desktop, com processador tipo
x86, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e
64bits; 16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no
mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi
compatível no mínimo com os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10
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Professional 64 bits, em português e 60 meses de garantia on site de fábrica. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 39.506.496/0001-05 GUSTAVO
SOUZA DE
QUEIROZ
40950522520

Sim Sim PPB 28 R$ 1.000,0000 R$ 28.000,0000 01/03/2022
10:04:01

Marca: Compatível 
Fabricante: Compatível 
Modelo / Versão: 2022 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de mini desktops com
monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on site,
conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Nossa proposta tem
validade de 30 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.878.998/0001-71 TIAGO
EMANUEL
SANTANA DA
SILVA
07474094550

Sim Sim PPB + TP 28 R$ 1.783,6300 R$ 49.941,6400 02/03/2022
16:55:04

Marca: Brazil PC 
Fabricante: Brazil PC 
Modelo / Versão: C24M-HOE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Ajuste
De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato Tela: Widescreen , Tipo De
Tela: Led , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem
Interatividade , Qualidade De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho
Tela: 23 PO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 49.941,6400 42.878.998/0001-71 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 28.000,0000 39.506.496/0001-05 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 25.648,0000 34.211.881/0001-01 04/03/2022 09:30:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassificada
pelo pregoeiro

04/03/2022
09:45:30

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 25.648,0000. Motivo: A descrição
cadastrada no sistema contraria o item 2.1.1. da Seção I da Parte II do edital. Deverão constar no campo de
descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à correspondente especificação mínima do
bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I.

Proposta
desclassificada
pelo pregoeiro

04/03/2022
09:45:31

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 28.000,0000. Motivo: A descrição
cadastrada no sistema contraria o item 2.1.1. da Seção I da Parte II do edital. Deverão constar no campo de
descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à correspondente especificação mínima do
bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO I.

Encerramento
análise de
propostas

04/03/2022
09:45:31 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 04/03/2022
10:02:01 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

04/03/2022
10:12:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

04/03/2022
10:16:07 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de obter um lance mais vantajoso..

Encerramento
etapa aberta

04/03/2022
10:26:08 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 04/03/2022
10:26:08 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

10/03/2022
11:46:53

Recusa da proposta. Fornecedor: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, CNPJ/CPF:
42.878.998/0001-71, pelo melhor lance de R$ 49.941,6400. Motivo: O lance da licitante TROGON COMERCIO
DE INFORMATICA EIRELI será recusado por estar acima do valor máximo aceitável e não termos obtido
sucesso na negociação.

Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:45

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem restado propostas aceitáveis nos termos do
Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Microcomputador
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas
respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
42.878.998/0001-71 TIAGO

EMANUEL
SANTANA DA
SILVA
07474094550

Sim Sim PPB 4 R$ 5.260,3000 R$ 21.041,2000 02/03/2022
16:55:04

Marca: Chatreey 
Fabricante: Chatreey 
Modelo / Versão: AN1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete:
Compacto , Monitor: 23 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse ,
Núcleos Por Processador: 4, Armazenamento Hdd: 1 TB, Garantia On Site: Superior
A 36 MESES, Armazenamento Ssd: 512 GB, Sistema Operacional: Proprietário ,
Memória Ram: 16 GB 
Porte da empresa: ME/EPP

34.211.881/0001-01 ASR COM DE
SUP DE INFO
E MAT DE
HIGIENE
LTDA

Sim Sim Nenhuma 4 R$ 7.107,0000 R$ 28.428,0000 21/02/2022
11:45:43

Marca: positivo 
Fabricante: positivo 
Modelo / Versão: positivo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-Desktop, com processador tipo
x86, com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 8 threads, com suporte a 32bits e
64bits; 16GB de memória DDR4 2666; um disco SSD 256GB; monitor LED de no
mínimo 23 polegadas, widescreen; Mouse, Teclado, LAN 10/100/1000, Wi-Fi
compatível no mínimo com os padrões 802.11ac e 802.11ax; Windows 10
Professional 64 bits, em português e 60 meses de garantia on site de fábrica. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.948.812/0001-24 R P T B DE
LIMA
COMERCIO E
SOLUCOES
EM
INFORMATICA

Sim Sim PPB 4 R$ 7.107,9400 R$ 28.431,7600 02/03/2022
14:47:37

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: ThinkCentre M75q 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI DESKTOP COM MONITOR
Processador: AMD RYZEN 5 PRO 4650GE – Pontuação: 15,642 Gráficos AMD Radeon
Integrados Chipset AMD PRO 500 Memória: 1x SO-DIMM 16GB DDR4-3200, com
possibilidade de expansão para até 64GB. Armazenamento: 256GB SSD M.2 2280
PCIe NVMe Opal - até duas unidades, 1x HDD de 2,5 "+ 1x SSD M.2 • HDD de 2,5"
de até 1 TB • M.2 SSD de até 1 TB Peso: 1,25 kg (2,76 lbs) Ethernet: 100/1000M
integrado, Realtek RTL8111FP WLAN + Bluetooth Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2
Portas frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 (sempre ligado e carga rápida) 1x USB-C 3.2 Gen
1 1x conector combinado de fone de ouvido / microfone (3,5 mm) Portas traseiras:
2x USB 2.0 1x HDMI 1x DisplayPort 1x Ethernet (RJ-45) 2x USB 3.2 Gen 1 Portas
traseiras opcionais (configuradas) 1x VGA Teclado e mouse Monitor Led 23.8 Full HD
LED Bluetooth: 5.0 Windows 10 Pro 64 Garantia: 5 Anos 
Porte da empresa: ME/EPP

39.506.496/0001-05 GUSTAVO
SOUZA DE
QUEIROZ
40950522520

Sim Sim PPB 4 R$ 7.500,0000 R$ 30.000,0000 01/03/2022
10:04:01

Marca: Compatível 
Fabricante: Compatível 
Modelo / Versão: 2022 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de mini desktops com
monitor e monitores, todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on site,
conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Nossa proposta tem
validade de 30 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP
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18.563.457/0001-70 TROGON
COMERCIO
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 4 R$ 12.000,0000 R$ 48.000,0000 24/02/2022
14:50:41

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: DELL OPTIPLEX 3080M + MONITOR DELL P2422H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP MARCADELL
EQUIPAMENTODELL OPTIPLEX 3080M PART NUMBER210-AVPU-I5-SSD
PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T (12 M DE CACHE, 2,3 ATÉ 3,80 GHZ)
MEMORIA16GB NUMERO DE SLOTS2 PLACA DE VIDEOINTEGRADA SSD256GB
LEITOR DE CARTÕES1 SISTEMA OPERACIONALWINDOWS 10 PROFESSIONAL USB
3.2 4 USB 2.0 2 DISPLAYPORT 1.21 HDMI 1.41 UAJ1 BLUETOOTH 5.01 RJ-451X
PORTA GIGABIT 10/100/1000MBPS RJ45 WIFIWIFI AC + BLUETOOTH 4.2
ENERGIAFONTE BIVOLT, 50/60 HZ -65W GABINETEUSFF MONITOR MARCADELL
MODELODELL P2422H PART NUMBER210-BCDO TAMANHO DE TELA VISUALIZÁVEL
23.8 RESOLUÇÃO MÁXIMA:1920 X 1080 HDMI 1.41 VGA1 DISPLAYPORT 1.21 USB
3.2 GEN 14 PIVOT90º BRILHO250 TEMPO DE RESPOSTA8 MS (NORMAL); 5 MS
(RÁPIDO) AJUSTE DE ALTURA150MM AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISORALTURA,
PIVÔ (ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO TIPO DE PAINELIPS
RELAÇÃO DE ASPECTO16:9 DISTÂNCIA ENTRE PIXELS0.275 MM X 0.275 MM
RELAÇÃO DE CONTRASTE1000:1 SUPORTE DE COR16,7 MILHÕES DE CORES TAXA
DE ATUALIZAÇÃO VERTICAL50 - 76 HZ DIMENSÕES (LXPXA)COM APOIO -
LARGURA: 53.78 CM - PROFUNDIDADE: 16.6 CM - ALTURA: 35.61 CM 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48.000,0000 18.563.457/0001-70 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 30.000,0000 39.506.496/0001-05 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 28.431,7600 30.948.812/0001-24 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 28.428,0000 34.211.881/0001-01 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 21.041,2000 42.878.998/0001-71 04/03/2022 09:30:00:440
R$ 28.427,9000 39.506.496/0001-05 04/03/2022 10:06:15:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

30.948.812/0001-24 07/03/2022 15:20:40:297 07/03/2022 15:21:55:297 Fornecedor enviou lance R$ 28.420,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/03/2022
09:47:17 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 04/03/2022
10:02:02 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

04/03/2022
10:12:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

04/03/2022
10:16:11 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de obter um lance mais vantajoso..

Encerramento
etapa aberta

04/03/2022
10:26:12 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 04/03/2022
10:26:12 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

07/03/2022
15:19:01

Recusa da proposta. Fornecedor: TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, CNPJ/CPF:
42.878.998/0001-71, pelo melhor lance de R$ 21.041,2000. Motivo: recusado com base no item 32 b da
Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital, pois o mesmo não anexou a proposta e os documentos
exigidos no item 5 da Seção II da Parte do Edital ao sistema, após decorrido o prazo improrrogável.

Recusa de
proposta

07/03/2022
15:19:16

Recusa da proposta. Fornecedor: GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF: 39.506.496/0001-
05, pelo melhor lance de R$ 28.427,9000. Motivo: recusado com base no item 7 da Seção II da Parte do
Edital, ausência de apresentação integral da documentação indicada na cláusula 5 da Seção II da Parte do
Edital, combinado com o item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital.

Desempate -
Retorno do
julgamento

07/03/2022
15:20:40 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate 7174.

Desempate -
Início do
desempate

07/03/2022
15:20:40 Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento

07/03/2022
15:21:55

O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CPF/CNPJ: 30.948.812/0001-24 enviou um lance no valor de no valor de R$ 28.420,0000.
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do
desempate

Encerramento 07/03/2022
15:21:55 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/03/2022
15:33:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/03/2022
11:09:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24.

Recusa de
proposta

09/03/2022
16:35:11

Recusa da proposta. Fornecedor: R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30.948.812/0001-24, pelo melhor lance de R$ 28.420,0000. Motivo: Recusada com base no item 7 Seção II
Parte II combinado com o item 32 da Parte V do Edital, e conforme resultado da análise da área técnica do
MPBA (DTI) que recusou tecnicamente a proposta.

Recusa de
proposta

10/03/2022
11:36:00

Recusa da proposta. Fornecedor: ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:
34.211.881/0001-01, pelo melhor lance de R$ 28.428,0000. Motivo: O lance foi recusado com base no item
32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital, pois, o licitante ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA não anexou a proposta ajustada com os documentos correlatos

Recusa de
proposta

10/03/2022
11:46:38

Recusa da proposta. Fornecedor: TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.563.457/0001-
70, pelo melhor lance de R$ 48.000,0000. Motivo: O lance da licitante TROGON COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI será recusado por estar acima do valor máximo aceitável e não termos obtido sucesso na negociação.

Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:51

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem restado propostas aceitáveis nos termos do
Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 04/03/2022
09:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 04/03/2022
09:45:30

A proposta no valor de R$ 25.648,0000 do item 2 foi desclassificada. Justificativa: A descrição
cadastrada no sistema contraria o item 2.1.1. da Seção I da Parte II do edital. Deverão constar

no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à
correspondente especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas

contidas no ANEXO I.
Sistema 04/03/2022

09:45:30
A proposta no valor de R$ 28.000,0000 do item 2 foi desclassificada. Justificativa: A descrição
cadastrada no sistema contraria o item 2.1.1. da Seção I da Parte II do edital. Deverão constar

no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à
correspondente especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas

contidas no ANEXO I.
Sistema 04/03/2022

10:00:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 04/03/2022

10:00:01
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 04/03/2022

10:00:01
A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 04/03/2022

10:00:02
A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 04/03/2022

10:02:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/03/2022
10:02:01

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/03/2022
10:02:02

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/03/2022
10:12:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 04/03/2022
10:12:02

O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 04/03/2022
10:12:03

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 04/03/2022
10:16:02

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de obter um lance mais
vantajoso.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/03/2022
10:16:07

A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de obter um lance mais
vantajoso.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/03/2022
10:16:11

A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de obter um lance mais
vantajoso.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/03/2022
10:26:03

O item 1 está encerrado.

Sistema 04/03/2022
10:26:08

O item 2 está encerrado.

Sistema 04/03/2022 O item 3 está encerrado.
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10:26:12
Sistema 04/03/2022

10:26:38
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade

"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro 04/03/2022

10:32:45
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - Prezado, percebi que o senhor foi o

primeiro classificado dos itens 01 e 03, e que não ofertou lance para o item 02, o qual só possui
o senhor como licitante. Vou conceder 05 minutos para o senhor informar no chat se pode

ofertar valor pra o item 02 dentro do máximo estimado.
Pregoeiro 04/03/2022

10:33:40
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - Caso o senhor diga expressamente

que não tem interesse em ofertar valor dentro do aceitável para o item 02, ou não haja resposta
no prazo, considerarei como rejeição à solicitação de negociação, e passarei então à convocação

no sistema de sua proposta ajustada e demais documentos referentes aos itens 01 e 03.
Pregoeiro 04/03/2022

10:41:39
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - Diante da ausência de resposta, o

item 02 será cancelado ao final da sessão por falta de propostas com valores aceitáveis.
Pregoeiro 04/03/2022

10:42:39
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - O senhor será convocado agora para
anexar ao sistema, no prazo máximo de 02 horas: PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (para os

itens 01 e 03), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 –CNMP, DECLARAÇÃO
DE AUTENTICIDADE e os DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES contidos no item 12 da SEÇÃO III da

PARTE II do edital.
Sistema 04/03/2022

10:43:42
Senhor fornecedor TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, CNPJ/CPF:

42.878.998/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 04/03/2022

10:46:28
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - SENHOR, CAMPO DE ANEXO (do item
01) ESTÁ ABERTO. O SENHOR TEM ATÉ AS 12:43 HORAS DE HOJE PARA ANEXAR ROPOSTA DE
PREÇOS AJUSTADA (para os itens 01 e 03), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº
37/2019 –CNMP, DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE e os DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES
contidos no item 12 da SEÇÃO III da PARTE II do edital, conforme explicado anteriormente.

Pregoeiro 04/03/2022
10:47:21

Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - Pode anexar uma única proposta no
campo do item 01 contendo os dois itens, em conjunto com a documentação exigida no 5 da

Seção II da Parte do Edital.
Pregoeiro 04/03/2022

10:53:13
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - Enquanto aguardamos estamos

analisando a documentação de habilitação de envio OBRIGATÓRIO antes da abertura da sessão.
Sistema 04/03/2022

12:43:07
Senhor fornecedor TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, CNPJ/CPF:

42.878.998/0001-71, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 04/03/2022

12:43:26
Para TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 - Prezado, fim do prazo.

Pregoeiro 04/03/2022
12:45:13

O lance do licitante TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550 foi recusado com base
no item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital, pois o mesmo não anexou a
proposta e os documentos exigidos no item 5 da Seção II da Parte do Edital ao sistema, após

decorrido o prazo improrrogável de 02 horas.
Pregoeiro 04/03/2022

12:54:21
Senhores, devido a suspensão do expediente no MPBA hoje às 14:00 horas devido a realização

de evento de posse do Procurador, a sessão será suspensa para as 09:00 horas do dia
07/03/2022, segunda-feira.

Pregoeiro 07/03/2022
09:00:44

Senhores bom dia.

Pregoeiro 07/03/2022
09:01:03

Vamos retomar a sessão suspensa em 04/03/2022.

Pregoeiro 07/03/2022
09:02:19

Com a recusa da proposta da primeira classificada para os itens 01 e 03, vamos agora convocar
a segunda classificada para os itens referidos.

Pregoeiro 07/03/2022
09:04:03

Desde já quero deixar registrado que cada licitante quando convocado para anexar a proposta
ajustada, poderá incluir os dois itens em um único arquivo de proposta ajustada. Eu irei abrir

sempre somente o campo de anexo do item 01 para facilitar o procedimento de anexar o
arquivo.

Pregoeiro 07/03/2022
09:04:43

Assim o licitante poderá anexar o arquivo de proposta junto com os demais documentos
exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”) da Seção II da Parte do Edital, apenas no campo do item

01.
Pregoeiro 07/03/2022

09:05:17
Feitas essas explicações, passarei agora a negociação exigida em lei, com o licitante GUSTAVO

SOUZA DE QUEIROZ 40950522520
Pregoeiro 07/03/2022

09:05:40
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Prezado, vou conceder 05 minutos para o
senhor informar no chat se pode nos ofertar algum desconto sobre o valor do lance dado pelo

senhor para os itens 01 e 03.
Pregoeiro 07/03/2022

09:05:45
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Caso não haja resposta no prazo,

considerarei como rejeição à solicitação de negociação, e passarei então à convocação no
sistema de sua proposta ajustada e demais documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”)

da Seção II da Parte do Edital.
Pregoeiro 07/03/2022

09:06:13
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Vou aguardar até as 09:10 h pela resposta

acerca de uma contraproposta.
39.506.496/0001-

05
07/03/2022
09:09:11

Bom dia Senhor Pregoeiro. Infelizmente não será possível pois o produto é vinculado ao dólar.

Pregoeiro 07/03/2022
09:09:48

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - ok.

Pregoeiro 07/03/2022
09:09:52

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - O senhor será convocado para anexar ao
sistema, no prazo máximo de 02 horas: PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, DECLARAÇÃO DE
ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 –CNMP, DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE e demais

documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”) da Seção II da Parte do Edital.
Pregoeiro 07/03/2022

09:10:02
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Os DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES

exigidos na alínea “f” do item 5 da Seção II da Parte do Edital ESTÃO DESCRITOS no item 12 da
SEÇÃO III da PARTE II do edital, E SÃO DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Pregoeiro 07/03/2022

09:10:23
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Fique atento para fazer o arredondamento
do valor unitário do item 03 para menos e consequentemente arredondar o total também para
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menos, pois, o total do lance (28.427,90) quando dividido pela quantidade 4 dá uma dízima
igual a 7.106,975.

Pregoeiro 07/03/2022
09:10:28

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Mas como o edital obriga a ter apenas duas
casas decimais, deverá ser usado o valor 7.106,97 que multiplicado pela quantidade 4 dá um

total de 28.427,88.
Pregoeiro 07/03/2022

09:10:39
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Solicito que anexe os documentos

convocados PREFERENCIALMENTE EM ARQUIVO ÚNICO ZIP. Se o senhor decidir enviar os
documentos separadamente, um a um, deverá solicitar ao pregoeiro que reabra o campo de

anexo DENTRO DO PRAZO LIMITE, pois a cada arquivo anexado o campo se fecha
automaticamente.

Sistema 07/03/2022
09:11:02

Senhor fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF: 39.506.496/0001-
05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 07/03/2022
09:11:39

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - SENHOR, CAMPO DE ANEXO DO ITEM 01
ESTÁ ABERTO. O SENHOR TEM ATÉ AS 11:11 HORAS DE HOJE PARA ANEXAR a proposta

ajustada para os itens 01 e 03 e os documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”) da
Seção II da Parte do Edital, conforme já explicado anteriormente.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
09:18:55

Será necessário reenviar os documentos da empresa novamente tipo as Certidões e Contrato
social?

Pregoeiro 07/03/2022
09:21:33

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Nesse momento apenas os documentos
descritos no item 5 (alíneas “a” até “f”) da Seção II da Parte do Edital.

Pregoeiro 07/03/2022
09:22:09

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Senhor, com referência ao valor do item 03,
houve um equívoco na minha informação.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
09:23:37

Como assim?

Pregoeiro 07/03/2022
09:25:10

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Conforme item 15.2 subseção II, Seção II
da Parte V do Edital, o senhor deverá igualar o preço unitário e total ofertado para a cota

principal (ITEM 01), caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada (ITEM 03).
OU SEJA, o valor do item 03 deverá ser igual ao do item 01

Pregoeiro 07/03/2022
09:29:48

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Ou seja tanto o item 01 como o item 03
devem ter o mesmo valor unitário R$7.106,85. O total do item 01 será R$7.106,85 multiplicado

pela quantidade 14 = 99.495,90
Pregoeiro 07/03/2022

09:30:26
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - E o total do item 03 será R$7.106,85

multiplicado pela quantidade 04 = 28.427,40
Pregoeiro 07/03/2022

09:30:47
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Essa regra consta da Lei 123/2006.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
09:30:56

Mas se formos colocar o valor igual a proposta de preço irá ficar maior.

Pregoeiro 07/03/2022
09:31:21

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Nos termos do art. 8º, §3º, do Decreto
Federal nº 8.538/2015.

Pregoeiro 07/03/2022
09:33:33

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Prezado, simplificando o senhor deverá usar
o valor unitário menor, ou seja do item 01. Quando o senhor multiplicar esse valor pela

quantidade específica de cada item, obterá um valor para cada item, e com isso o item 03 (cota
reservada) será menor que lance ofertado, conforme determina o decreto que acabei de citar.

Pregoeiro 07/03/2022
09:34:34

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Ou seja, o valor do item não vai se alterar,
mas o do item 03 ficará menor.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
09:39:07

Entendido.

Sistema 07/03/2022
09:39:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF:
39.506.496/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/03/2022
09:55:22

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Prezado, o senhor anexou documentos de
habilitação que deveriam ter sido anexados antes da abertura. E não anexou os documentos
OBRIGATÓRIOS dessa fase conforme consta na alínea f do item 5 da Seção II da Parte II do

Edital: OUTROS DOCUMENTOS E/OU CERTIFICAÇÕES, conforme exigências constantes no item
12 da SEÇÃO III desta PARTE II do edital.

Pregoeiro 07/03/2022
09:56:16

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - O senhor ainda tem tempo restante. Vou
reabrir o campo de anexo, o senhor tem ainda até as 11:11 horas de hoje para anexar os

documentos que faltam sob pena de ser desclassificado do certame.
Sistema 07/03/2022

09:56:23
Senhor fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF: 39.506.496/0001-

05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
39.506.496/0001-

05
07/03/2022
09:58:32

Senhor Pregoeiro qual é o número da pagina do edital?

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:00:11

Senhor pregoeiro, todos os documentos estão dentro do anexo.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:01:21

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 e também DECLARAÇÃO DE
AUTENTICIDADE.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:01:50

Favor conferir os documentos do anexo.

Pregoeiro 07/03/2022
10:02:21

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Prezado na página 10 do edital o senhor
encontrará as alíneas "e" e "f", referente aos documentos que faltam. E nas páginas 12 e 13 o

senhor encontrará a descrição dos documentos.
39.506.496/0001-

05
07/03/2022
10:02:50

Estas declarações está dentro do arquivo Declarações

Pregoeiro 07/03/2022
10:07:41

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Presado, verifiquei o arquivo denominado
"Declarações Atualizadas - MP - 03-2022" e NÃO CONSTAM os catálogos técnicos, documentos e
certificados descritos no item 5 (alíneas “e” e “f”) da Seção II da Parte do Edital. Favor verificar

o edital.
Pregoeiro 07/03/2022

10:09:02
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Para esse momento de análise de proposta
o senhor mandou apenas a proposta ajustada, e as declarações do CNMP e de Autenticidade.
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Faltam os catálogos e documentos descritos na alínea "f" do item 05 da Seção II da Parte do
Edital. Favor verificar o edital.

Pregoeiro 07/03/2022
10:09:18

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - lembre que o prazo se encerra às 11:11
horas de hoje.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:10:42

Então tem que ser um catálogo do produto?

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:11:41

Irei precisar de mais tempo para providenciar esses documentos junto ao meu fornecedor.

Pregoeiro 07/03/2022
10:14:22

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Prezado, o prazo para anexar esses
documentos não pode ser prorrogado. É obrigação dos licitantes dispor desses documentos

antes de iniciar a sessão.
Pregoeiro 07/03/2022

10:20:46
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Conforme item 7 da Seção II da Parte do
Edital, A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a

apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do
Edital, implicarão na desclassificação da licitante

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:24:58

O meu prazo é até as 11:00?

Pregoeiro 07/03/2022
10:26:56

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - O prazo conforme já informado
anteriormente aqui no chat se encerra às 11:11 horas de hoje, dia 07/03/2022.

39.506.496/0001-
05

07/03/2022
10:28:21

Ok senhor pregoeiro, vou tentar correr aqui. Quer dizer que o preza não pode ser dilatado.

Pregoeiro 07/03/2022
10:33:44

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Infelizmente não.

Pregoeiro 07/03/2022
10:42:53

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - O prazo de duas horas consignado no item
18.4 da Seção III da Parte V é destinado ao licitante para anexar os documentos elencados no

item 5 da Seção II da Parte do Edital, e não para que este venha ainda providenciá-los.
Sistema 07/03/2022

11:06:17
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, CNPJ/CPF:

39.506.496/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 07/03/2022

11:13:50
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Prezado a marca, modelo e fabricante do

catálogo estão diferentes do que foi cadastrado em sistema. No sistema consta: Marca:
compatível, Fabricante: Compatível, e Modelo: 2022. O catálogo diz: Marca: X-Line, Fabricante:

não é informado, e Modelo: LGA 1151D.
Pregoeiro 07/03/2022

11:13:56
Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Além disso o senhor não anexou os
documentos obrigatórios exigidos na alínea “f” do item 5 da Seção II da Parte do Edital.

Pregoeiro 07/03/2022
11:14:27

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Portanto o lance será recusado com base no
item 7 da Seção II da Parte do Edital, ausência de apresentação integral da documentação

indicada na cláusula 5 da Seção II da Parte do Edital, combinado com o item 32, b, da Subseção
IV, da Seção IV, da Parte V do Edital.

Pregoeiro 07/03/2022
11:18:42

Para GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 - Para além dos motivos que ensejaram a
recusa da proposta, informo ainda, que os Atestados de Capacidade Técnica que foram
anexados ao sistema antes da sessão não cumprem os requisitos mínimos referente às

características e quantidades exigidos no item 2.7 do Termo de Referência, Anexo II do Edital.
Pregoeiro 07/03/2022

11:20:49
Senhores, licitantes, vamos suspender a sessão para intervalo de almoço. Retornaremos hoje,

dia 07/03/2022 às 14:30 horas para darmos continuidade às convocações.
Pregoeiro 07/03/2022

11:21:19
Peço aos demais que serão convocados na ordem de classificação que verifiquem se possuem
todos os documentos exigidos na cláusula 5 da Seção II da Parte do Edital, pois, NÃO serão

aceitas propostas que não venham acompanhadas desses documentos obrigatórios.
Pregoeiro 07/03/2022

11:21:57
Mais uma vez informo que vamos suspender a sessão para intervalo de almoço e retornaremos

hoje, dia 07/03/2022 às 14:30 horas para darmos continuidade às convocações.
Pregoeiro 07/03/2022

14:34:11
Boa tarde senhores, vamos retomar a sessão suspensa hoje pela manhã, para prosseguir com a

convocação da próxima licitante classificada para os itens 01 e 03.
Pregoeiro 07/03/2022

14:35:22
Conforme registrei aqui no char hoje pela manhã, solicito aos licitantes que verifiquem se

possuem todos os documentos exigidos na cláusula 5 da Seção II da Parte do Edital, pois, NÃO
serão aceitas propostas que não venham acompanhadas desses documentos obrigatórios.

Pregoeiro 07/03/2022
14:36:18

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Prezado, vou conceder 05 minutos
para o senhor informar no chat se pode nos ofertar algum desconto sobre o valor do lance dado

pelo senhor para os itens 01 e 03.
Pregoeiro 07/03/2022

14:36:22
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Caso não haja resposta no prazo,

considerarei como rejeição à solicitação de negociação, e passarei então à convocação no
sistema de sua proposta ajustada e demais documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”)

da Seção II da Parte do Edital.
Pregoeiro 07/03/2022

14:37:23
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Caso não haja resposta até as 14:41

horas, passarei à convocação da proposta ajustada e demais documentos exigidos no item 5
(alíneas “a” até “f”) da Seção II da Parte do Edital.

34.211.881/0001-
01

07/03/2022
14:39:31

Prezado Pregoeiro, não temos como conceder este desconto.

Pregoeiro 07/03/2022
14:40:51

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - ok.

Pregoeiro 07/03/2022
14:41:02

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - O senhor será convocado para
anexar ao sistema, no prazo máximo de 02 horas: PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA,
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 –CNMP, DECLARAÇÃO DE

AUTENTICIDADE e demais documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”) da Seção II da
Parte do Edital.

Pregoeiro 07/03/2022
14:42:03

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Deverá ainda anexar os catálogos
descritos na alínea "e" do item 5 da Seção II da Parte do Edital, e Os DOCUMENTOS E

CERTIFICAÇÕES exigidos na alínea “f”.
Pregoeiro 07/03/2022

14:42:11
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Os DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES
exigidos na alínea “f” do item 5 da Seção II da Parte do Edital ESTÃO DESCRITOS no item 12 da
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SEÇÃO III da PARTE II do edital, E SÃO DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

Pregoeiro 07/03/2022
14:43:43

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Como já foi explicado várias vezes
aqui no chat, o envio da proposta desacompanhada dos demais documentos elencados no item

5 (alíneas “a” até “f”) da Seção II da Parte do Edital, é condição de RECUSA da proposta e
DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

Pregoeiro 07/03/2022
14:44:45

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Será aberto apenas o campo de
anexo referente ao item 01, MAS O SENHOR PODERÁ ANEXAR UMA ÚNICA PROPOSTA

CONTENDO OS ITENS 01 E 03, afim de otimizar o uso do tempo.
Sistema 07/03/2022

14:45:07
Senhor fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:

34.211.881/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/03/2022

14:45:31
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - SENHOR, CAMPO DE ANEXO DO

ITEM 01 ESTÁ ABERTO. O SENHOR TEM ATÉ AS 16:45 HORAS DE HOJE PARA ANEXAR a
proposta ajustada para os itens 01 e 03 e os documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”)

da Seção II da Parte do Edital, conforme já explicado anteriormente.
Pregoeiro 07/03/2022

14:45:50
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Esse prazo é improrrogável.

34.211.881/0001-
01

07/03/2022
14:48:11

Ciente.

Pregoeiro 07/03/2022
14:58:06

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Prezado, peço desculpas, mas vou
precisar cancelar a convocação, pois o sistema está me informando que devo retornar à fase de

desempate entre ME e EEP pela lei 7174 de PPB.
Sistema 07/03/2022

14:58:16
Senhor fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:

34.211.881/0001-01, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 07/03/2022

14:59:30
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Após final do desempate, retornamos

à fase de convocação, a qual poderá haver alteração na ordem de classificação caso alguma
beneficiária dê lance.

Sistema 07/03/2022
14:59:46

O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 07/03/2022
14:59:46

Sr. Fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CPF/CNPJ
30.948.812/0001-24 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou

desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às
15:09:46 do dia 07/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 07/03/2022
15:01:22

O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E
SOLUCOES EM INFORMATICA, CPF/CNPJ 30.948.812/0001-24 enviou um lance no valor de R$

99.470,0000.
Sistema 07/03/2022

15:01:22
O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 07/03/2022
15:20:35

Prezados, precisarei retornar ao desempate entre ME e EEP pela lei 7174 de PPB do item 03
também.

Sistema 07/03/2022
15:20:40

O item 3 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 07/03/2022
15:20:40

Sr. Fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CPF/CNPJ
30.948.812/0001-24 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou

desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às
15:30:40 do dia 07/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 07/03/2022
15:21:55

O item 3 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E
SOLUCOES EM INFORMATICA, CPF/CNPJ 30.948.812/0001-24 enviou um lance no valor de R$

28.420,0000.
Sistema 07/03/2022

15:21:55
O item 3 está encerrado.

Pregoeiro 07/03/2022
15:26:46

Prezados, após a disputa pela prerrogativa de ME/EPP da lei 7174 vamos retornar à convocação
pela nova ordem de classificação

Pregoeiro 07/03/2022
15:27:40

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Prezado, vou conceder 05
minutos para o senhor informar no chat se pode nos ofertar algum desconto sobre o valor do

lance dado pelo senhor para os itens 01 e 03.
Pregoeiro 07/03/2022

15:27:45
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Caso não haja resposta no

prazo, considerarei como rejeição à solicitação de negociação, e passarei então à convocação no
sistema de sua proposta ajustada e demais documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”)

da Seção II da Parte do Edital.
Pregoeiro 07/03/2022

15:28:59
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - O senhor terá até as 15:32

horas de hoje para responder.
Pregoeiro 07/03/2022

15:32:40
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Como não houve resposta à
negociação, o senhor será convocado para anexar ao sistema, no prazo máximo de 02 horas:

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 –
CNMP, DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE e demais documentos exigidos no item 5 (alíneas “a”

até “f”) da Seção II da Parte do Edital.
30.948.812/0001-

24
07/03/2022
15:32:43

R P T B DE LIMA: Prezado(a) Pregoeiro(a), já ofertamos o nosso menor lance quando da
abertura para oferta de menor valor devido ao PPB.

Pregoeiro 07/03/2022
15:33:09

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Os catálogos (alínea “e” do
item 5 da Seção II da Parte do Edital) É DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Pregoeiro 07/03/2022

15:33:19
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Os DOCUMENTOS E
CERTIFICAÇÕES exigidos na alínea “f” do item 5 da Seção II da Parte do Edital ESTÃO
DESCRITOS no item 12 da SEÇÃO III da PARTE II do edital, E SÃO DE APRESENTAÇÃO

OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema 07/03/2022

15:33:48
Senhor fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:

30.948.812/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro 07/03/2022 Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - SENHOR, CAMPO DE ANEXO
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15:34:18 DO ITEM 01 ESTÁ ABERTO. O SENHOR TEM ATÉ AS 17:33 HORAS DE HOJE PARA ANEXAR a
proposta ajustada para os itens 01 e 03 e os documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”)

da Seção II da Parte do Edital, conforme já explicado anteriormente.
30.948.812/0001-

24
07/03/2022
15:34:48

R P T B DE LIMA COMERCIO: Enviaremos todos os documentos necessários.

Pregoeiro 07/03/2022
15:55:09

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - ATENÇÃO: Alerto que as
declarações consignadas na cláusula 5, alíneas “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital

DEVERÃO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE O CONTEÚDO DECLARATÓRIO DOS MODELOS da
cláusula 9 da Seção II desta Parte do Edital, mesmo que não haja obrigatoriedade de seguir o

mesmo formato
Sistema 07/03/2022

16:15:52
Senhor fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:

30.948.812/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/03/2022

16:16:55
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Prezado, o campo de anexo

fechou sozinho, eu reabri, mas continua valendo o prazo da primeira convocação que se
encerrará as 17:33 horas de hoje.

30.948.812/0001-
24

07/03/2022
16:18:16

Temos ciência senhor pregoeiro, estamos reunindo toda documentação.

Sistema 07/03/2022
17:02:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/03/2022
17:15:20

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Prezado, enquanto fazemos
uma análise preliminar dos documentos anexados, orientamos que faça uma revisão dos

documentos para verificar se esqueceu algum, já que ainda resta tempo do prazo concedido.
Pregoeiro 07/03/2022

17:17:23
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Isto se deve ao fato de que o

edital veda a concessão de prazo adicional para anexar documento que o senhor tenha por
acaso esquecido de anexar dentro do prazo.

30.948.812/0001-
24

07/03/2022
17:23:21

Prezados, boa tarde.

30.948.812/0001-
24

07/03/2022
17:24:32

Estamos analisando novamente, mas estamos certos de que conseguimos atender a todo o
exposto no presente edital.

Pregoeiro 07/03/2022
17:35:42

Prezados, tendo em vista o encerramento do prazo concedido e a proximidade do horário de
encerramento do expediente administrativo no órgão, vamos suspender a sessão para continuar

amanhã às 09:00 horas.
Pregoeiro 08/03/2022

09:01:37
Senhores, bom dia.

Pregoeiro 08/03/2022
09:01:51

Vamos retomar a sessão suspensa ontem a tarde.

Pregoeiro 08/03/2022
09:02:09

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Senhor, bom dia.

Pregoeiro 08/03/2022
09:05:04

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Prezado, ontem realizamos
em conjunto com a área técnica uma análise preliminar dos documentos relacionados nos itens
11 e 12 da Seção III, Parte II do edital que foram anexados pelo senhor, e não identificamos

alguns dos itens exigidos.
Pregoeiro 08/03/2022

09:05:13
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Portanto, vamos conceder o
prazo de 01 (uma) hora para o senhor anexar ao sistema um arquivo em word ou pdf, contendo

as seguintes informações:
Pregoeiro 08/03/2022

09:05:37
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 11.
DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo fabricante de cada bem ofertado (Item 5.1 da

Seção II desta Parte do Edital). SOLICITAÇÃO: o senhor deve indicar qual(ais) dos documentos
anexados ao sistema se refere a esse item. Favor indicar o nome exato que o senhor deu ao

arquivo.
Pregoeiro 08/03/2022

09:05:47
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 12.2.

DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO
FABRICANTE COMPROVANDO EXCLUSIVIDADE NA PRODUÇÃO DA PLACA MÃE, BIOS E SER
DETENTOR DO PROJETO BÁSICO DO MODELO OFERTADO, relativamente aos itens 01 e 03:

SOLICITAÇÃO: o senhor deve indicar qual(ais) dos documentos anexados ao sistema se refere a
esse item,

Pregoeiro 08/03/2022
09:05:54

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 12.3.
DOCUMENTO OFICIAL (CONTRATO OU DECLARAÇÃO) OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO

FABRICANTE QUE COMPROVE QUE A LICITANTE É REVENDEDORA AUTORIZADA DO
FABRICANTE, relativamente aos itens 01, 02 e 03: SOLICITAÇÃO: entendemos que

aparentemente o arquivo enviado pelo senhor com o nome “15.8 Revendedor Lenovo” diz
respeito a essa exigência.

Pregoeiro 08/03/2022
09:07:58

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Portanto, caso nosso
entendimento esteja correto, o senhor deverá mandar o link do site onde obteve a informação
que consta na imagem desse arquivo. Caso não seja esse o documento, favor indicar o nome

exato do documento que comprova a exigência.
Pregoeiro 08/03/2022

09:08:16
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 12.4.
DECLARAÇÃO OU PÁGINA DE SITE PÚBLICO DO MESMO FABRICANTE QUE COMPROVE QUE O
EQUIPAMENTO OFERTADO PERTENCE À LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE, relativamente

aos itens 01 e 03:
Pregoeiro 08/03/2022

09:08:21
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - SOLICITAÇÃO: o senhor deve

indicar qual(ais) dos documentos anexados ao sistema se refere a esse item, informando
também a página do documento que contém a informação exigida.

Pregoeiro 08/03/2022
09:08:30

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 12.5.
CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 60950, relativamente aos itens 01,

02 e 03: SOLICITAÇÃO: o senhor deve indicar qual(ais) dos documentos anexados ao sistema se
refere a esse item, informando também a página do documento que contém a informação

exigida.
Pregoeiro 08/03/2022

09:08:39
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 12.6.
CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO IEC 61000, relativamente aos itens 01,

02 e 03: SOLICITAÇÃO: o senhor deve indicar qual(ais) dos documentos anexados ao sistema se
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refere a esse item, informando também a página do documento que contém a informação
exigida.

Pregoeiro 08/03/2022
09:08:48

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Com relação ao ITEM 12.7.
CERTIFICAÇÃO OU RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AO CISPR 22 CLASSE B, relativamente aos

itens 01 e 03:SOLICITAÇÃO: o senhor deve indicar qual(ais) dos documentos anexados ao
sistema se refere a esse item, informando também a página do documento que contém a

informação exigida.
Pregoeiro 08/03/2022

09:11:14
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Como já expliquei o senhor
terá o prazo de 01 (uma) hora para o senhor anexar ao sistema um arquivo em word ou pdf,

contendo as informações solicitadas. QUALQUER DÚVIDA sobre as solicitações feitas pelo
pregoeiro, favor comunicar aqui no chat, DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO.

Sistema 08/03/2022
09:31:25

Senhor fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, CNPJ/CPF:
30.948.812/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/03/2022
09:31:59

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Senhor, o campo de anexo
está aberto. O senhor tem até as 10:31 horas de hoje para enviar as informações solicitadas.

30.948.812/0001-
24

08/03/2022
09:33:48

Senhor pregoeiro, bom dia.

Pregoeiro 08/03/2022
09:35:41

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Bom dia.

Pregoeiro 08/03/2022
09:37:36

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Fique atento ao prazo par
enviar as informações. Qualquer dúvida favor falar aqui no chat, dentro do tempo concedido.

30.948.812/0001-
24

08/03/2022
09:38:42

Solicitamos que quanto ao prazo estabelecido de 1 hora por este pregoeiro, este por hora talvez
não seja suficiente para revisão de toda documentação. Por tanto, tendo em vista a não

prorrogação de tempo, rogo que seja concedido o prazo de 2 horas para o envio.
Pregoeiro 08/03/2022

09:41:16
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Ok. Sem problemas. Tendo
em vista que o campo de anexo foi aberto às 09:31h, o senhor tem até as 11:31 (duas horas)

horas de hoje para enviar as informações solicitadas.
30.948.812/0001-

24
08/03/2022
09:41:34

Iremos pontuar onde estão todas as documentações solicitadas e em caso da falta de alguma
delas, vamos anexar para completar a proposta em conformidade com o edital.

30.948.812/0001-
24

08/03/2022
09:41:59

Agradecemos, sr pregoeiro.

Pregoeiro 08/03/2022
09:46:15

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Prezado, saliento que o prazo
para anexar os documentos contendo as exigências técnicas se encerrou ontem. Hoje o senhor

pode apenas indicar em que documentos anexados ontem possuem as exigências do edital.
Conforme o próprio edital, não é permitido anexar novos documentos que deveriam ter sido

anexados anteriormente em momento oportuno.
Pregoeiro 08/03/2022

09:47:40
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - item 27.1 Não será cabível
diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido

enviado no prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação
posterior de requisito de aceitação de item ofertado e/ou de condição habilitatória.

Pregoeiro 08/03/2022
09:48:48

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Portanto, não se trata de
anexar documentos novos caso o senhor perceba que os que foram anexados não possuem as

informações exigidas. Trata-se de esclarecer em quais documentos estão consignadas as
informações exigidas.

Pregoeiro 08/03/2022
09:54:41

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Em outras palavras, ontem
foram anexados 11 (onze) arquivos junto com proposta ajustada, o senhor deve limitar-se a

indicar em quais deles (nome do arquivo e página referente) se encontram as informações que
não identificamos, conforme foi solicitado aqui hoje no chat.

Pregoeiro 08/03/2022
09:57:05

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Novos arquivos serão
desconsiderados, o senhor deve apenas enviar um arquivo em word ou pdf contendo as repostas
às solicitações que fiz aqui, indicando o documento e página onde se encontra a informação por

nós solicitada.
30.948.812/0001-

24
08/03/2022
10:04:54

R P T B DE LIMA COMERCIO: Entendido Sr(a) Pregoeiro(a). Enviaremos o arquivo com todos os
links em breve.

Pregoeiro 08/03/2022
10:13:38

Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Senhor, esclareço que se
qualquer dos links enviados hoje remeter a um documento diverso daqueles que foram

anexados ontem dentro do prazo para envio de proposta, ele será desconsiderado. Como já foi
dito, as informações solicitadas devem estar consignadas nos documentos que foram anexados

ontem.
Pregoeiro 08/03/2022

10:14:15
Para R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA - Enviar um link que remeta a
um documento diverso dos que foram enviados ontem, equivale a inserir um novo documento, o

que não é permitido.
Sistema 08/03/2022

11:09:24
Senhor Pregoeiro, o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,

CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 08/03/2022

11:09:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,

CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro 08/03/2022

11:36:49
Prezados, uma vez que a empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
já anexou o documento solicitado dentro do prazo, e que aproxima-se o horário de intervalo de

almoço, vamos suspender a sessão para retornarmos hoje a tarde, às 15:00 horas.
Pregoeiro 08/03/2022

15:08:50
Prezados, boa tarde. Solicito que aguardem enquanto terminamos a análise preliminar dos

documentos e proposta anexados pela empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA

Pregoeiro 08/03/2022
16:01:40

Previsão de resposta às 17h.

Pregoeiro 08/03/2022
16:57:17

Prezados, tendo em vista que a análise da proposta e documentação relativa a mesma, da
empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, não foi finalizada,

suspenderei a sessão para retornarmos amanhã, dia 09/03/2022 às 09:30 horas.
Pregoeiro 09/03/2022

09:34:47
Senhores, bom dia.
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Pregoeiro 09/03/2022
09:37:47

Recebemos informação da área técnica de que ainda não finalizaram a análise da proposta
ajustada e demais documentos obrigatórios em conjunto com a proposta. Foi solicitado para

suspendermos a sessão para às 14:30 horas de hoje, dia 09/03/2022.
Pregoeiro 09/03/2022

09:38:29
Retornaremos hoje, 09/03/2022, às 14:30 horas.

Pregoeiro 09/03/2022
14:36:03

Prezados, boa tarde. Peço que os senhores aguardem conectados, pois, ainda estamos
aguardando o resultado da análise da área técnica referente a proposta e documentação relativa

a mesma, da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA
Pregoeiro 09/03/2022

15:02:57
Prezados, a DTI deu previsão de resposta para até as 15:30 horas de hoje.

Pregoeiro 09/03/2022
15:54:50

Senhores, recebemos resposta da análise da área técnica - DTI/MPBA. Vamos passar agora a
divulgar aqui o resultado.

Pregoeiro 09/03/2022
15:56:26

Preliminarmente informo que a proposta de preços ajustada atendeu quanto aos aspectos
formais, como valores unitários e totais, quantidades, assinatura.

Pregoeiro 09/03/2022
15:57:01

Preliminarmente informo que a proposta de preços ajustada da licitante R P T B DE LIMA
COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA atendeu quanto aos aspectos formais, como valores

unitários e totais, quantidades, assinatura.
Pregoeiro 09/03/2022

15:58:10
De igual forma a Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP e Declaração de
Autenticidade, foram anexados respeitando as regras do edital quando a forma e conteúdo

declaratório, tendo sido anexadas dentro do prazo exigido no edital.
Pregoeiro 09/03/2022

15:59:08
Foram também analisados os demais documentos exigidos para esta fase da licitação conforme

item 05 da Seção II da Parte II do edital, de modo a se verificar se houve a apresentação
integral de todos os documentos exigidos e se estes atenderam às exigências mínimas previstas

em edital.
Pregoeiro 09/03/2022

16:02:15
Verificamos que os DOCUMENTO(S) TÉCNICO(S) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) de cada item

ofertado, conforme exigência constante no item 11 da SEÇÃO III desta PARTE II do edital,
anexados no prazo definido em edital está redigido na língua inglesa, contrariando a regra do

item 11.4 da Seção III, da Parte II e seu subitem 11.4.1.
Pregoeiro 09/03/2022

16:04:22
Quanto aos aspectos técnicos da proposta ajustada da licitante R P T B DE LIMA, esta, de acordo

com a DTI, ficou prejudicada a análise técnica do equipamento ofertado pela ausência de
catálogo na língua portuguesa conforme exigido no edital.

Pregoeiro 09/03/2022
16:07:39

Referente à exigência do Item 12.1, Seção III, Parte II, Relatório da pontuação do índice de
desempenho do processador – ITENS 01 e 03, a DTI verificou que o documento "15.9 Pontuação

Benchmarks" anexado pela R P T B DE LIMA atende ao exigido no edital.
Pregoeiro 09/03/2022

16:08:52
Referente à exigência do Item 12.2, Seção III, Parte II, Documento oficial ou página de site

público do mesmo fabricante comprovando exclusividade na produção da placa mãe, BIOS e ser
detentor do projeto básico do modelo ofertado – ITENS 01 e 03.

Pregoeiro 09/03/2022
16:09:26

a DTI verificou que não foi identificado documento com a informação solicitada, a documentação
disponibilizada não trata de forma expressa que o fabricante do BIOS/PLACA MÃE do

equipamento ofertado em licitação, é detentor dos direitos autorais.
Pregoeiro 09/03/2022

16:10:15
A referida documentação não pode ser exibida por tratar de link de armazenamento de arquivos
em nuvem privada, conforme cópia de link enviado: Informações sobre a Bios descrito a seguir:

Pregoeiro 09/03/2022
16:10:28

Informações sobre a Bios: o
file:///G:/Drives%20compartilhados/RL%20COM%C3%89RCIO%20DRIVE%20COMP
ARTILHADO/RL%20Com%C3%A9rcio/Preg%C3%B5es/Bahia/PGJ%20Bahia/Propost

a%20final/15.6%20Manual%20Lenovo%20ThinkCentre%20(Bios).pdf
Pregoeiro 09/03/2022

16:14:33
Referente à exigência do Item 12.3, Seção III, Parte II, Documento oficial ou página de site

público do mesmo fabricante que comprove ser a licitante revendedora autorizada do fabricante
– ITENS 01, 02 e 03, verificamos que o documento anexado em 07/03/2022 dentro do prazo

consignado no item 18.4 da Parte V do Edital, denominado "15.8 Revendedor Lenovo"...
Pregoeiro 09/03/2022

16:14:53
...não se enquadra como Documento oficial ou página de site público do mesmo fabricante,
sendo aparentemente print de tela de um site, que não permite a identificação do domínio.

Pregoeiro 09/03/2022
16:15:45

Foi realizada diligência junto a licitante, que em resposta anexou documento denominado “Lista-
de-links-de-acesso-a-informacoes---PGE-Bahia” cujo conteúdo apresenta dois links: a) um
remete a uma tela de login, não sendo, portanto, de domínio público, contrariando regra

editalícia.
Pregoeiro 09/03/2022

16:15:50
b) O outro link remete a um documento que não foi inserido no prazo inicial concedido no dia

07/03/2022, portanto, em desacordo com as regras do edital.”
Pregoeiro 09/03/2022

16:18:03
Referente à exigência do Item 12.4, Seção III, Parte II, Declaração ou página de site público do
fabricante que comprove que o equipamento ofertado pertence à linha corporativa do fabricante
– ITENS 01 e 03, a DTI verificou que o documento anexado pela R P T B DE LIMA, não atende,

pois, não foi identificado documento com a informação solicitada.
Pregoeiro 09/03/2022

16:18:30
A documentação disponibilizada referente ao item Item 12.4, Seção III, Parte II, não trata de

forma expressa pelo fabricante que o referido equipamento ofertado em licitação é linha
coorporativa. A referida documentação faz referência aos propósitos da empresa e as diversas

possibilidades de utilização de seus equipamentos.
Pregoeiro 09/03/2022

16:20:20
Referente à exigência do Item 12.5, Seção III, Parte II, Certificação ou relatório de

conformidade ao IEC 60950 – ITENS 01, 02 e 03, a DTI verificou no documento "15.5
Certificações Lenovo" que não atende, não se relaciona com a certificação IEC 60950 solicitada

no edital.
Pregoeiro 09/03/2022

16:21:04
No documento "15.5 Certificações Lenovo" não foi identificado a informação solicitada ou

referência a instituição credenciada ao INMETRO que a correlacione e dê autenticidade, por meio
de relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado.

Pregoeiro 09/03/2022
16:23:25

Referente à exigência do Item 12.6, Seção III, Parte II, Certificação ou relatório de
conformidade ao IEC 61000 – ITENS 01, 02 e 03, a DTI verificou no documento "15.5

Certificações Lenovo", que o mesmo não atende, pois, não se relaciona com a certificação IEC
61000 solicitada no edital.

Pregoeiro 09/03/2022
16:23:40

Não foi identificado no documento "15.5 Certificações Lenovo" a informação solicitada ou
referência a instituição credenciada ao INMETRO que a correlacione, por meio de relatório de

avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado.
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Pregoeiro 09/03/2022
16:25:07

Referente à exigência do Item 12.7, Seção III, Parte II, Certificação ou relatório de
conformidade ao CISPR 22 classe B – ITENS 01 e 03 , a DTI verificou que o documento anexado

não se relaciona com a certificação CISPR 22 classe B solicitada no edital.
Pregoeiro 09/03/2022

16:27:25
Referente à exigência do Item 12.8, Seção III, Parte II, Certificação ou relatório que comprove
que todos os equipamentos fornecidos não contêm substâncias perigosas, ITENS 01, 02 e 03, a
DTI verificou que o documento anexado "15.1 ROHS Lenovo", atende às exigências do edital.

Pregoeiro 09/03/2022
16:32:42

Por fim, diante das rejeições de ordem técnica em despacho emitido pela área técnica
(DTI/MPBA), bem como no não atendimento expresso de regras do edital quanto ao envio de
documentos, a empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, terá a

proposta recusada com base no item 7 Seção II Parte II combinado com o item 32 da Parte V do
Edital.

Pregoeiro 09/03/2022
16:33:24

A proposta da licitante R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA, será
recusada para os itens 01 e 03 da licitação.

Pregoeiro 09/03/2022
16:36:51

Prezados, tendo em vista que o Pregoeiro precisará se ausentar para participar de reunião
gerencial com a Coordenação de LIcitações do MPBA, a sessão será suspensa. Retornaremos

amanhã, dia 10/03/2022, quinta-feira, para continuarmos as convocações.
Pregoeiro 09/03/2022

16:38:38
O retorno ocorrerá amanhã 10/03/2022 às 09:00 horas.

Pregoeiro 10/03/2022
09:02:58

Senhores, bom dia.

Pregoeiro 10/03/2022
09:03:49

Vamos retomar as convcações

Pregoeiro 10/03/2022
09:06:35

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Prezado, tendo em vista que o
senhor já havia se pronunciado anteriormente sobre a impossibilidade de redução do lance, irei

convocá-lo para anexar ao sistema, no prazo máximo de 02 horas, a proposta ajustada
juntamente com os documentos obrigatórios consignados no item 05 da da Seção II da Parte II

do Edital.
Pregoeiro 10/03/2022

09:07:26
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Os catálogos (alínea “e” do item 5 da

Seção II da Parte do Edital) É DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. Os DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES exigidos na alínea “f”
do item 5 da Seção II da Parte do Edital ESTÃO DESCRITOS no item 12 da SEÇÃO III da PARTE

II do edital, E SÃO DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
Pregoeiro 10/03/2022

09:09:19
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Os documentos devem ser

apresentados rigorosamente em conformidade as exigências contidas no edital, sob pena de
desclassificação. O prazo de 02 horas consignado no item 18.4 da Parte V do Eidtal não pode ser

prorrogado.
Pregoeiro 10/03/2022

09:09:35
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Conforme item 19 da Parte V do

edital Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do
sistema, serão considerados como não apresentados.

Pregoeiro 10/03/2022
09:11:05

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Vou abrir apenas o campo do item
01. O senhor poderá anexar lá uma única proposta contendo os itens 01 e 03, junto com os

demais documentos.
Sistema 10/03/2022

09:11:11
Senhor fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:

34.211.881/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 10/03/2022

09:11:47
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - SENHOR, CAMPO DE ANEXO DO

ITEM 01 ESTÁ ABERTO. O SENHOR TEM ATÉ AS 11:11 HORAS DE HOJE PARA ANEXAR a
proposta ajustada para os itens 01 e 03 e os documentos exigidos no item 5 (alíneas “a” até “f”)

da Seção II da Parte do Edital, conforme já explicado anteriormente.
Pregoeiro 10/03/2022

11:11:25
Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Senhor, finalizou o prazo.

Sistema 10/03/2022
11:11:37

Senhor fornecedor ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF:
34.211.881/0001-01, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 10/03/2022
11:12:31

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Prezado, O lance será recusado com
base no item 32, b, da Subseção IV, da Seção IV, da Parte V do Edital, pois, o senhor não

anexou a proposta ajustada com os documentos correlatos.
34.211.881/0001-

01
10/03/2022
11:14:50

senhor pregoeiro o sistema deu problema ao enviar

34.211.881/0001-
01

10/03/2022
11:15:35

solicito prorrogação do prazo.

Pregoeiro 10/03/2022
11:28:59

Para ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA - Prezado, o sistema está funcionando
perfeitamente aqui na sede do MPBA. Não verificamos durante todo o período da sessão

nenhuma ocorrência de queda ou problema no sistema. Além de que conforme consta em edital,
e aviso em chat, esse prazo de duas horas é improrrogável.

Pregoeiro 10/03/2022
11:32:45

Para TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, tendo em vista que somente
serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites

máximos estimados pelo MPBA, o senhor só será convocado se aceitar a negociação para reduzir
o preço para dentro do limite máximo aceitável.

Pregoeiro 10/03/2022
11:33:49

Para TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Vou conceder 05 minutos para o senhor
informar no chat seaceita reduzir o preço para dentro do limite máximo aceitável para os itens

01 e 03. Caso não haja resposta no prazo, considerarei como rejeição à solicitação de
negociação, a proposta será recusada.

Pregoeiro 10/03/2022
11:34:24

Para TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - O senhor tem até as 11:38 horas de hoje
para informar aqui no chat se aceita a negociação para reduzir o preço para dentro do limite

máximo aceitável.
18.563.457/0001-

70
10/03/2022
11:36:04

estamos verificando

Pregoeiro 10/03/2022
11:39:14

Para TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, alguma decisão? Pode ou não
reduzir o valor?

Pregoeiro 10/03/2022
11:43:18

Para TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Prezados, não temos o dia todo. Preciso
que o senhor me dê uma estimativa razoável para resposta.
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18.563.457/0001-
70

10/03/2022
11:43:32

verificamos e não conseguimos reduzir

Pregoeiro 10/03/2022
11:44:37

Para TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Ok. Obrigado.

Pregoeiro 10/03/2022
11:45:58

O lance da licitante TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI será recusado por estar acima
do valor máximo aceitável e não termos obtido sucesso na negociação.

Sistema 10/03/2022
14:30:36

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 10/03/2022
14:31:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2022 às 14:52:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/12/2021
09:36:56

Alteração equipe 24/02/2022
11:47:18

Pregoeiro Anterior: 02879154502-FERNANDA DA COSTA PERES . Pregoeiro Atual: 91806178591-
CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES . Justificativa: ausência da servidora Fernanda da Costa Peres
Valentim, matrícula nº 352.831, por motivo de gozo de férias na data da sessão

Abertura da sessão
pública

04/03/2022
09:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

04/03/2022
10:00:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

04/03/2022
10:26:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

04/03/2022
12:54:44

Previsão de reabertura: 07/03/2022 09:00:00; Senhores, devido a suspensão do expediente no MPBA
hoje às 14:00 horas devido a realização de evento de posse do Procurador, a sessão será suspensa
para as 09:00 horas do dia 07/03/2022, segunda-feira.

Reativação 07/03/2022
09:00:17

Suspensão
administrativa

07/03/2022
11:22:45 Previsão de reabertura: 07/03/2022 14:30:00; Sessão suspensa para intervalo de almoço.

Reativação 07/03/2022
14:31:22

Suspensão
administrativa

07/03/2022
17:36:22

Previsão de reabertura: 08/03/2022 09:00:00; Tendo em vista o encerramento do prazo concedido ao
licitante e a proximidade do horário de encerramento do expediente administrativo no órgão, vamos
suspender a sessão para continuar amanhã às 09:00 horas.

Reativação 08/03/2022
09:01:20

Suspensão
administrativa

08/03/2022
11:37:44 Previsão de reabertura: 08/03/2022 15:00:00; Suspensão para intervalo de almoço.

Reativação 08/03/2022
15:07:53

Suspensão
administrativa

08/03/2022
16:57:35

Previsão de reabertura: 09/03/2022 09:30:00; Prezados, tendo em vista que a análise da proposta e
documentação relativa a mesma, da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA, não foi finalizada, suspenderei a sessão para retornarmos amanhã, dia 09/03/2022 às
09:30 horas.

Reativação 09/03/2022
09:34:31

Suspensão
administrativa

09/03/2022
09:40:46

Previsão de reabertura: 09/03/2022 14:30:00; Foi solicitado pela área técnica para suspendermos a
sessão, pois ainda não finalizaram a análise da proposta ajustada e demais documentos obrigatórios
em conjunto com a proposta da empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA

Reativação 09/03/2022
14:35:02

Suspensão
administrativa

09/03/2022
16:39:03

Previsão de reabertura: 10/03/2022 09:00:00; Sessão suspensa para o pregoeiro participar de reunião
gerencial com a Coordenação de Licitações do MPBA.

Reativação 10/03/2022
09:02:43

Suspensão
administrativa

10/03/2022
11:48:00 Previsão de reabertura: 10/03/2022 14:30:00; Suspenso para intervalo de almoço.

Reativação 10/03/2022
14:30:05

Abertura do prazo 10/03/2022
14:30:36 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 10/03/2022
14:31:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2022 às 14:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de
2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:52 horas do dia 10 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES 
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Pregoeiro Oficial

MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

 
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2022 
 

Às 14:52 horas do dia 10 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00003/2022, referente ao
Processo nº 0011029/2021-30, o pregoeiro, Sr(a) CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais:
Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36
MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 99.511,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:36

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem restado
propostas aceitáveis nos termos do Edital.

Item: 2
Descrição: Monitor Computador
Descrição Complementar: Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display ,
Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem
Interatividade , Qualidade De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 28 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.670,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:45

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem restado
propostas aceitáveis nos termos do Edital.

Item: 3
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais:
Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36
MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.431,7600 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:51

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem restado
propostas aceitáveis nos termos do Edital.

Fim do documento
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PARECER

Sr. Superintendente, 

 

Trata-se do resultado da licitação, modalidade Pregão, realizada em sua forma eletrônica, do tipo menor
preço, com apuração pelo valor unitário por item, cujo objeto é a Aquisição de mini desktops com
monitor (itens 01 e 03) e monitores (item 02), todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica
on site, conforme especificações contidas no edital e seus anexos, em atenção à solicitação da DTI –
Diretoria de Tecnologia, conforme convênio Federal nº 840955/2016.

 

A abertura da licitação em epígrafe foi divulgada em 16/12/2021 no portal eletrônico da instituição, no
portal de compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br, no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário da Bahia nº 3.001 (SEI nº 0261885), e no DOU nº 236 (SEI nº 0261995).

 

Após retificação do Edital, houve devolução do prazo inicial, com publicação em 17/02/2022, no portal
eletrônico da instituição, no portal de compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br,
no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário da Bahia nº 3.042 (SEI nº 0296898), e no DOU nº 34
(SEI nº 0310833).

 

Às 09:30 horas do dia 04 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 297/2019 de 01/03/2021, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de
20 de setembro de 2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 03/2022. O Pregoeiro abriu
a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas cadastradas
conforme registrado na Ata de Abertura (SEI nº 0310847).

 

Durante a análise das propostas que seriam levadas à fase de disputa, duas das três empresas que
cadastraram proposta para o ITEM 02 (MONITOR) foram desclassificadas:  ASR COM DE SUP DE
INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, e GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520.

 

A desclassificação das duas empresas supracitadas deveu-se ao fato de que ambas inseriram no campo do
sistema destinado à descrição destes itens informação incompatível com a exigência do Edital (paágs. 4 e
5 da Ata de Abertura), contrariando o item 2.1.1. da Seção I da Parte II do edital que consigna: Deverão
constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à
correspondente especificação mínima do bem, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no
ANEXO I.

 

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 

Ao final do tempo normal de disputa da fase de lances o pregoeiro procedeu o reinício desta, na tentativa
de obter lances mais vantajosos.

 

Finalizado o reinício da disputa, obteve-se a seguinte ordem final crescente de classificação:

 

Item 01

 

CLASSIFICAÇÃO CNPJ RAZÃO SOCIAL LANCE
FINAL

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
07474094550 73.644,20

2º 39.506.496/0001-
05 GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 99.495,90

3º 34.211.881/0001-
01

ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE
LTDA 99.498,00

4º 30.948.812/0001-
24

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA 99.511,16

5º 18.563.457/0001-
70 TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 168.000,00
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Item 02

 

CALSSIFICAÇÃO CNPJ RAZÃO SOCIAL LANCE
FINAL

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
07474094550 49.941,64

 

Item 03

 

CLASSIFICAÇÃO CNPJ RAZÃO SOCIAL LANCE
FINAL

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL SANTANA DA SILVA
07474094550 21.041,20

2º 39.506.496/0001-
05 GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 28.427,90

3º 34.211.881/0001-
01

ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE
LTDA 28.428,00

4º 30.948.812/0001-
24

R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM
INFORMATICA 28.431,76

5º 18.563.457/0001-
70 TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 48.000,00

 

Os lances finais do licitante classificado em primeiro lugar para os itens 01 e 03, TIAGO
EMANUEL SANTANA DA SILVA 07474094550, foram recusados, e o licitante foi
desclassificado com base no item 32 b da Subseção IV da Seção IV da Parte V do Edital, tendo em vista
que este não anexou a proposta ajustada e os documentos exigidos no item 5 da Seção II da Parte V do
Edital ao sistema, após finalização do prazo.

 

O item 02 foi cancelado por falta de propostas com valores aceitáveis, tendo em vista a ausência de
resposta à solicitação de negociação pelo único licitante classificado para este item (TIAGO EMANUEL
SANTANA DA SILVA 07474094550), cujo valor do lance final restou acima do máximo aceitável.

 

Os lances finais do licitante classificado em segundo lugar para os itens 01 e 03, GUSTAVO
SOUZA DE QUEIROZ 40950522520, foram recusados, e o licitante foi desclassificado com base no
item 7 da Seção II da Parte do Edital, ausência de apresentação integral da documentação indicada na
cláusula 5, alínea "f", da Seção II, da Parte do Edital, combinado com o item 32, b, da Subseção IV, da
Seção IV, da Parte V do Edital.

 

Após a desclassificação do licitante GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 40950522520 (SEI
nº0306563), segundo classificado após a disputa de lances ocorrida em 04/03/2022, houve nova fase de
desempate em 07/03/2022 para os itens 01 e 03, com base no Decreto Federal nº 7.174/2010.

 

No desempate, a empresa R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
CNPJ CNPJ 30.948.812/0001-24, ofertou novo lance global de R$ 28.420,00. Assim, a nova ordem de
classificação para os itens 01 e 03 passou a ser a descrita na tabela a seguir:

 

CLASSIFICAÇÃO
APÓS DESEMPATE

DEC 7.174
CNPJ RAZÃO SOCIAL VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL SITUAÇÃO

1º 42.878.998/0001-
71

TIAGO EMANUEL
SANTANA DA

SILVA 07474094550
5.260,30 21.041,20

Desclassificado
Para os itens
01,02 e 03

2º 30.948.812/0001-
24

R P T B DE LIMA
COMERCIO E

SOLUCOES EM
INFORMATICA

7.105,00 28.420,00 Falta convocar

3º 39.506.496/0001-
05

GUSTAVO SOUZA
DE QUEIROZ
40950522520

7.106,98 28.427,90
Desclassificado

Para os itens
01,02 e 03

4º 34.211.881/0001-
01

ASR COM DE SUP
DE INFO E MAT DE

HIGIENE LTDA
7.107,00 28.428,00 Falta convocar

5º 18.563.457/0001-
70

TROGON
COMERCIO DE
INFORMATICA

EIRELI

12.000,00 48.000,00 Falta convocar

 

O lance final do licitante R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA,
classificado em segundo lugar após o referido desempate para os itens 01 e 03, foi recusado, e o
licitante foi desclassificado conforme item 7 Seção II Parte II, combinado com o item 32 da Parte V do
Edital, e, amparado no resultado da análise da área técnica DTI (SEI nº 0309629).
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O lance final do licitante ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA, classificado em
quarto lugar após o referido desempate para os itens 01 e 03, foram recusados, e o licitante foi
desclassificado com base no item 32 b da Subseção IV da Seção IV da Parte V do Edital, tendo em vista
que este não anexou a proposta ajustada e os documentos exigidos no item 5 da Seção II da Parte V do
Edital ao sistema, após finalização do prazo.

 

Por fim, a empresa TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, classificada em quinta e
última colocação após o referido desempate para os itens 01 e 03, foi convocada em chat para
negociação, pois, o lance/proposta ofertada encontrava-se acima do valor máximo aceitável estimado pelo
MPBA. A licitante se manifestou em chat negativamente quanto à possibilidade de redução do valor,
e portanto, teve a proposta recusada, sendo então desclassificada do certame.

 

Tendo em vista que todas as empresas foram desclassificadas, o pregoeiro cancelou os itens em sistema
(SEI 0310850), e então aguardou o decurso do prazo para registro de intenção de recurso conforme
definido em Edital. Findo o prazo o pregoeiro verificou que não houve interposição de intenção de
recorrer por nenhuma das licitantes.

 

Por não ter havido propostas aceitáveis nos termos do edital para os três itens da licitação, esta restou
fracassada.

 

Caso ainda haja interesse pela Administração em realizar a licitação, informamos que será necessário a
abertura de um novo procedimento com novos orçamentos.

 

Ante o exposto, submetemos à apreciação dessa Superintendência para a decisão final e homologação do
FRACASSO da licitação. SMJ.

 

Christian Heberth Silva Borges 

Pregoeiro/Assistente Técnico Adm. 

 

Documento assinado eletronicamente por Christian Heberth Silva Borges
em 11/03/2022, às 09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0311013 e o código CRC 86191236.

19.09.00841.0011029/2021-30 0311013v7

Parecer DCCL - LICITAÇÕES - APOIO ADM 0311013         SEI 19.09.00841.0011029/2021-30 / pg. 1556

https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


PARECER

Procedimento nº: 19.09.00841.0011029/2021-30

Interessado(a):  Diretoria de Tecnologia da Informação 

Espécie: Pregão Eletrônico 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
11/2021. AQUISIÇÃO DE MINI DESKTOPS. RECURSOS ORIUNDOS
DE CONVÊNIOS FEDERAIS. LEGISLAÇÃO FEDERAL. ART. 1º, § 5º,
LEI ESTADUAL Nº. 9.433/2005. ART. 38, LEI Nº. 8.666/93.
LICITAÇÃO FRACASSADA.

 

 

 

PARECER Nº. 168/2022 

 

 

I – DO RELATÓRIO 

 

O Ministério Público do Estado da Bahia realizou procedimento licitatório, modalidade
pregão eletrônico, tipo menor preço, para contratação de aquisição de mini desktops e
monitores, conforme especificações do Termo de Referência, no valor total estimado de R$ 153.613,04
(cento e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos).

 

Perlustrando os documentos colacionados ao certame, verifica-se o comprovante da
publicação do aviso de licitação no Diário da Justiça Eletrônico. Constam, também, a ata da sessão e
demais documentos.

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Após o desenvolvimento escorreito do processo, a licitação
restou fracassada, consoante informação prestada pelo Pregoeiro. Não tendo havido intenção de recurso,
o objeto foi "cancelado" no sistema eletrônico. 

 

Considerado o fracasso da licitação, a legislação faculta à Administração Pública a
realização de novo procedimento licitatório, caso a necessidade permaneça, desde que investigue os
motivos pelos quais o certame não foi exitoso.

 

Não obstante, a depender do caso, a legislação permite que seja realizada a contratação
direta, mediante dispensa de licitação, com supedâneo na aplicação analógica do art. 24, V, da Lei
Estadual nº. 8.666/93, que reza:

 

Art. 24.

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;

 

Sobre o tema, são oportunas as seguintes considerações doutrinárias:
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Autoriza o legislador, no inc. V, a contratação direta, quando da licitação anterior não
surgir a adjudicação pretendida pela entidade licitante e a repetição do certame licitatório
puder ocasionar prejuízos para a Administração. A despeito de o dispositivo referir-se à
licitação deserta – que é aquela na qual não comparecem os licitantes – a doutrina
elaborada em face de idêntico dispositivo da lei federal vem se posicionando no sentido
de sua aplicação também quando tenha havido, anteriormente, uma licitação fracassada,
ou seja, aquela na qual os licitantes que compareceram não possuíam a necessária
habilitação ou não apresentaram propostas válidas. (HUPSEL, Edite Mesquita. COSTA,
Leyla Bianca Correia Lima da. Comentários à lei de licitações e contratações do Estado
da Bahia. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 156.

 

Sendo esta a hipótese, a legislação exige a justificativa para a não repetição do
procedimento licitatório, além da necessidade de se manter as condições anteriormente estabelecidas no
certame.

 

III – DA CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pela declaração de
licitação fracassada, com a respectiva "homologação" no sistema eletrônico, resguardada a
conveniência e a oportunidade da Administração. 

 

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para
deliberação. 

 

Salvador, 11 de março de 2022. 

 

 

Belª. Maria Paula Simões Silva 

Assessora/SGA 

Mat. 351.869 

 

 

Bel. Eduardo Loula Novais de Paula 

Analista Técnico-Jurídico/SGA 

Mat. 353.707 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Paula Simoes Silva em
11/03/2022, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Loula Novais De Paula
em 11/03/2022, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0312118 e o código CRC 08E7D071.
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DESPACHO

                                   Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos
expostos no Parecer nº 168/2022  e homologo a licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico
nº 03/2022,  para aquisição de mini desktops e monitores, que restou fracassada.

                                   Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de
Licitações para ciência e adoção de providências julgadas necessárias. 

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira
Soares em 17/03/2022, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0312414 e o código CRC 0C5B26ED.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

 
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2022
 

Às 10:55 horas do dia 17 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
0011029/2021-30, Pregão nº 00003/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais:
Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36
MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 99.511,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:36 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem

restado propostas aceitáveis nos termos do Edital.

Homologado 17/03/2022
10:55:53

FREDERICO WELINGTON
SILVEIRA SOARES

 
Item: 2
Descrição: Monitor Computador
Descrição Complementar: Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato
Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade
, Qualidade De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 28 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.670,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:45 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem

restado propostas aceitáveis nos termos do Edital.

Homologado 17/03/2022
10:55:54

FREDERICO WELINGTON
SILVEIRA SOARES

 
Item: 3
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais:
Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Garantia On Site: Superior A 36
MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 28.431,7600 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

10/03/2022
14:30:51 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado por não terem

restado propostas aceitáveis nos termos do Edital.

Homologado 17/03/2022
10:55:56

FREDERICO WELINGTON
SILVEIRA SOARES

Fim do documento
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DESPACHO

Procedimento nº.:   19.09.00841.0011029/2021-30

Interessado(a):     DTI

Espécie:     Pregão eletrônico

  

Verifica-se dos autos a existência de mero erro material. No parecer jurídico
colacionado aos autos (doc. 0312118) , onde se lê na ementa "pregão eletrônico nº. 11/2021", leia-se
"pregão eletrônico nº. 03/2022".

 

Retorne-se à SGA.

 

Salvador, 14 de março de 2022. 

  

  

Belª. Maria Paula Simões Silva 

Assessora/SGA 

Matrícula nº. 351.869

 

 

Bel. Eduardo Loula Novais de Paula

Analista Técnico-Jurídico/SGA

Matrícula nº. 353.707 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Loula Novais De Paula
em 14/03/2022, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0313431 e o código CRC CA0F0C9E.
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GABINETE  

PORTARIA Nº 072/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.00855.0022499/2021-80, RESOLVE prorrogar, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo da Comissão de Sindicância, constituída através da Portaria nº 379/2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico 
de 07/12/2021.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 16 de março de 2022.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES 

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nº 026/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.01148.0003305/2022-64. 
Dispensa de Licitação nº 003/2022 – PJR Teixeira de Freitas. Parecer jurídico: 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da 
Bahia e empresa Protec Segurança Eletrônica Ltda - Me, CNPJ nº 07.341.774/0001-25. Objeto: prestação de serviços de vigi-
lância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas. Empreitada 
por preço unitário. Valor global: R$ 4.884,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais). Dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária/Gestora 40.101/0037 – Ação (P/A/OE) 4058 - Região 7400 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 
30.90.39. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da data de 01 de abril de 2022 até 31 de março de 2023.

PORTARIA Nº 069/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.01148.003305/2022-64, RESOLVE designar os servidores Marcos Ce-
sar Silva Santos matrícula 353.467 e Fernanda da Silva Leôncio Dias, matrícula 352.579 para exercerem as atribuições de fi scal 
e suplente, respectivamente, do contrato nº 026/2022 - SGA, relativo aos serviços de monitoramento eletrônico da Promotoria de 
Justiça Regional de Santa Maria da Vitória.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 17 de março de 2022.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. Processo 19.09.01515.0000248/2022-85. Pa-
recer jurídico: 057/2022. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Município de Morro do Chapéu/BA, CNPJ nº 
13.717.517/0001-48. Objeto do Termo de Cooperação: Estabelecer e viabilizar a cooperação técnico-administrativa, entre os 
convenentes, para o funcionamento da Promotoria de Justiça de Morro do Chapéu/BA. Vigência: 02 (dois) anos, a contar da 
data de sua publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Superintendente de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
com base no Parecer nº 168/2022, da Assessoria Técnico-Jurídica, HOMOLOGA o resultado do PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 03/2022, UASG 926302, PROCESSO nº 19.09.00841.0011029/2021-30, OBJETO: Aquisição de mini desk-
tops com monitor (itens 01 e 03) e monitores (item 02), todos com 60 (sessenta) meses de garantia de fábrica on 
site. O certame restou FRACASSADO. Salvador-Ba - Frederico Welington Silveira Soares - Superintendente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02336.0016801/2021-22. OBJETO: Aquisição de 
Equipamentos (condensadora e evaporadoras) de Sistema de Climatização Tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) da marca Hita-
chi, com serviço de garantia on site pelo período de 12 (doze) meses. AVISO: Licitação homologada em sistema pela autoridade 
competente, o Superintendente de Gestão Administrativa, no dia 14/03/2022, com base no Parecer nº 166/2022, da Assessoria 
Técnico-Jurídica. EMPRESA VENCEDORA: RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI 
– CNPJ nº 19.156.088/0001-63.  Termo de homologação disponível no sistema Comprasnet, através do site https://www.gov.br/
compras/pt-br.  
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DESPACHO

 

Homologada a licitação, a qual restou FRACASSADA , encaminha-se o expediente à Unidade
Gestora do recurso, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis. Neste
sentido, sugere-se a observância do quanto consignado ao final do parecer nº 168/2022, SEI
Nº 0312118, da Assessoria Técnico-Jurídica. 

 

Por fim, indica-se que, na sequência, conforme fluxo instituído para o processo, seja promovido
o encaminhamento deste para ciência e arquivo pela unidade solicitante da demanda. 

 

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por Carina dos Santos Pereira em
18/03/2022, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0317057 e o código CRC 7607F9E6.
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