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PROCESSO Nº 45/2018 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
O MUNICÍPIO DE LAGES – PML – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, por intermédio de 
seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 14:30 horas do dia 23 de abril de 
2018, licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preços, Pelo Menor Preço por Item, regida pela 
Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, pelo Decreto 7.892/2013 e por 
este Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, à Rua Benjamin 
Constant nº 13, Centro, nesta cidade, destinado à Aquisição de equipamentos de Hardware, acessórios e 
ferramentas, para o Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Educação. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços destinado à Aquisição de equipamentos de Hardware, acessórios e ferramentas, para o 
Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Educação, em conformidade com as 
especificações prescritas no Termo de Referência, anexo II, que passa a fazer parte integrante deste Edital; 
1.2 Os quantitativos do objeto licitado estão classificados com observância dos Termos dispostos no Inciso I, 
do Artigo 48 da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, destinados exclusivamente à participação 
de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00h. e das 14:00 às 18:00h., no Setor de Licitações e Contratos, 
à Rua Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 10,00, mediante a entrega de comprovante de 
depósito em conta, efetuado na Caixa Econômica Federal, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação n° 006, em 
nome da Prefeitura ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão 
ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos cuidados do 
Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de agilização, ser 
transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 03 dias antes da abertura do certame; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
4.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
4.3 De Entrega(s)/Do Local(is): até 05 (cinco) dias da solicitação, na Secretaria da Educação, Av. Para João 
XXIII, nº 1115 – Bairro Petrópolis – Lages – SC; 
4.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em conseqüência a 
aceitação, para ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
4.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) do(s) produto(s), à vista da(s) nota(s) 
fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
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5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de 
Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 
5.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.4 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; 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto e, a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o 
pedido já formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no 
prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com art. 40, 
XI da Lei 8.666/93. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data definida para 
abertura do certame. 
 
8. DO VALOR ESTIMADO: 
8.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos do Salário Educação, provisionados na conta: 
08.02.2053 – Salário Educação, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Código de Despesa nº 74 - 
Elemento de Despesa nº 44905235 adstrito aos respectivos créditos orçamentários anos base 2018/2019; 
8.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para atender 
as despesas da mesma natureza; 
8.3 Valor Estimado, Máximo: R$ 174.189,08 (cento e setenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e oito 
centavos). 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante art. 48, 
inciso I, da Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que 
satisfaçam as condições do presente Edital; 
9.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, concordata ou em regime de 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas ou declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 
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Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido 
publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
9.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em 
seu(s) anexo(s). 
9.4 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura do 
Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais impedimentos constantes 
do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular, se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido 
legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante, se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através 
de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias 
autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes 
para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
10.4 A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram entre si 
no mesmo item/lote; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não enseja a 
INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 
competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 
decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
10.7 Far-se-á o credenciamento antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação 
pertinente ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mãos. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com 
identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues no Setor 
de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC, até as 14:30 
horas do dia 23 de abril de 2018; 
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
12.3 Podem ainda ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a 
hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 
estabelecido para o início do certame. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 19/2018. 
Abertura às 14:30 horas do dia 23 de abril de 2018. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 
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14. DA PROPOSTA: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o 
nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação 
do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
14.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
14.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão 
sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de 
procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no 
ato da constatação de tal fato; 
14.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 60 dias; 
14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 
(sessenta) dias; 
14.6 O(s) produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e descrito(s) com as especificações necessárias para 
facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 
14.7 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) em moeda nacional, com duas casas decimais depois da vírgula e 
nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos 
relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste 
Edital; 
 
14.8 Estar acompanhada: 
14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) 
preço(s) do(s) produto(s) licitado(s); 
14.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto 
pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.8.3 Da Declaração de que o(s) produto(s) a ser entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira responsabilidade, 
até a entrega definitiva; 
14.8.4 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos 
termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
14.8.5 Da Declaração de que se enquadram na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 e 
Alterações Posteriores; 
 
NOTAS: 
- Para se servir da segurança que o procedimento oferece, e em conseqüência a agilizar o 
cadastramento das propostas com a eficiência que o expediente requer, postula-se para que a proposta 
seja enviada por meio do arquivo BETHA AUTO-COTAÇÃO, o qual encontra-se disponibilizado no 
site do Município, juntamente com o Edital; 
- O pendrive/CD com os dados gravados deverá estar inserido juntamente com a proposta no Envelope nº 01, 
ou entregue em mãos juntamente com os envelopes; 
- No caso de dificuldade de leitura do meio magnético utilizado, será facultado o prazo de 10 minutos à 
empresa para adequar o meio utilizado ou encaminhar a proposta e planilha por e-mail. 
 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de telefone 
da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no contrato decorrente, se 
vencedora.  
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15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 
Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 19/2018. 
Abertura às 14:30 horas do dia 23 de abril de 2018. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 
 

16. DA HABILITAÇÃO:  
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 
alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual, o 
Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da 
Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada atualizada (no máximo 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação) expedida pelo 
Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações 
Posteriores. 
 
16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; 
16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 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 5.452/43. 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.4.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
 
16.4 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.4.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu 
quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em 
qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
16.4.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes 
públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 
97 da referida Lei. 
 
  NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) dias, contados 
da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 
Comercial do Estado; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada 
sem autenticação, fica facultado ao Pregoeiro, consultar sua regularidade via site, bem como, proceder a 
autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
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- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia anterior 
ao da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que poderão ser 
realizados em até 20 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente dispostos 
ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo 
Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar 
em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e 
filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do 
Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02. 
 
17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 Será(ão) aberto(s), preliminarmente, o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que 
deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, 
relativamente à de menor preço; 
17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos; 
17.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão 
convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
17.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances; 
17.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na 
ordem decrescente dos preços; 
17.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
17.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito 
de ordenação das propostas; 
17.8 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o 
licitante para que seja obtido melhor preço; 
17.9 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o 
Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, na 
ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o 
respectivo Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele 
será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
17.10 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação; 
17.11 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor; 
17.12 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
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17.13 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, 
vista imediata do processo; 
17.14 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como 
renúncia ao direito de recorrer; 
17.15 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 
da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade 
com as disposições do item acima; 
17.16 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes; 
17.17 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
17.18 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, 
em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se 
fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver 
em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail, com a remessa da original via Correio; 
17.19 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos Representantes 
presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até completar o número 
previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) valor(es), para caracterizar o 
princípio da competitividade. 
 
18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo 
relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o Menor Preço por Item, considerando, concomitantemente para esse 
efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, constantes da planilha orçamentária; 
18.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) que, 
não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) 
Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, motivo para a 
desclassificação da Proposta; 
18.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se julgado 
conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
18.6 A adequação dos preços negociados, se necessário, será processada automaticamente pelo Sistema, 
considerando somente duas casas decimais depois da vírgula, com observância do arredondamento da fração 
dos decimais, para menos ou para mais. 
 
19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) ou se 
estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
19.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
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19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a ME/EPP 
remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 
19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 
19.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das disposições do 
art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
20. DO DIREITO AO RECURSO: 
20.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
20.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, considerar-se-ão intimados na sessão pública acima 
referida, tendo o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente; 
20.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso são pressupostos de admissibilidade 
do recurso; 
20.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via Setor de 
Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox autenticada do Ato Constitutivo do 
Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será 
encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão; 
20.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, posteriormente a 
recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes conferidos ao 
signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de xerox autenticada do Ato 
Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, 
nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
20.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
20.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal e/ou 
subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
licitante. 
 
21.  DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de 
Preços, decorrente; 
21.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data 
do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
21.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
21.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
21.5 O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) contar com as mesmas características configuradas no Termo de 
Referência, visualizando e descrevendo a sua configuração; 
21.6 Fornecer produtos com validade igual ou superior ao prazo de vigência da Ata, decorrente; 
21.7 Responsabilizar-se pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe substituir e/ou 
sanar quaisquer irregularidades detectadas, durante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas à partir da 
notificação, sem ônus a contratante; 
21.8 Entregar os produtos em embalagem própria, contendo a marca, o selo de garantia do fabricante, o 
modelo, a fabricante e a procedência; 
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21.9 O(s) transporte(s) do(s) material(is) será(ão) de responsabilidade da(s) empresa(s) contratada(s), até o(s) 
recebimento(s) definitivo(s). 
 
22. DO REGISTRO DE PREÇOS 
22.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 
22.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de 
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos 
participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas 
aduzidas; 
22.3 Órgão Gerenciador é o órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de 
Registro de Preços; 
22.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente 
licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços; 
22.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
22.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
23. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
23.1 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 que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
23.2  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; 
23.3 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; 
23.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
23.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
23.6 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; 
23.7 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. 
 
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
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24.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
24.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público;  
b) A pedido do fornecedor.  
 
25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
25.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, no prazo de 30 (trinta) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 
25.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de 
Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
25.3 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; 
25.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento 
pelo fornecedor; 
25.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo 
que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
25.6 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. 
25.7 Manter, em caráter permanente, a execução da gestão do contrato pelo Gestor Carlos Fernando dos 
Anjos Stein – Email: carlosfernandostein@gmail.com; tendo, como substituto, Rodrigo Simão Antonio 
Koerich – Email: Rodrigo.koerich@gmail.com. 
 
26.  DO DIREITO DE RESERVA: 
26.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
26.2 Receber o(s) produtos(s)/serviço(s), com a antecedência mínima necessária para se averiguar se  
atendem as condições avençadas e a finalidade a que se destina; 
26.3 O(s) produtos(s)/serviços(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, 
as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à 
disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, consoante no disposto no 
Art. 76 da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 
 
27.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
27.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
27.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas 
as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% 
do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
27.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais; 
27.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de 
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multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o 
Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
27.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, 
isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que 
o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
28.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
indenização, poderá(ão) ser: 
a) Adiada a abertura da licitação; 
b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
c) Filmadas e/ou gravadas as sessões e este meio ser utilizado como prova; 
28.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 
Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site da Prefeitura www.lages.sc.gov.br. 
 
29. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 
 

Lages, 12 de março de 2018. 
 

 
 
 

Reno Rogério de Camargo 
Pregoeiro 

 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 
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ANEXO I 
 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 

PROCESSO Nº 45/2018 
 
Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2018, O MUNICÍPIO DE LAGES – PML – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de Registro de 
Preços (ARP), referente ao Pregão 19/2018 - SME, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os 
fornecedores classificados na licitação, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se 
esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, Lei 
Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, no Decreto 7.892/2013 e pelo Edital, com aplicação subsidiária 
da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços à destinado à Aquisição de equipamentos de Hardware, acessórios e ferramentas, para 
o Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Educação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
2.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
2.3 De Entrega(s)/Do Local(is): até 05 (cinco) dias da solicitação, na Secretaria da Educação, Av. Para João 
XXIII, nº 1115 – Bairro Petrópolis – Lages – SC; 
2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em conseqüência a aceitação, para 
ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) 
especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 19/2018. 
 

EMPRESA  
 

CNPJ  

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       

TOTAL GERAL  
 
CLAÚSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s) do(s) produto(s) à vista da(s) nota(s) fiscal(is), 
decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93. 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação 
de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
documentos inerentes ao Processo. 
4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira 
será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
5.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores; 
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5.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
5.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4 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. 
5.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já 
formalizado e empenhado; 
5.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo 
ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município. 
5.7 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com art. 40, XI da 
Lei 8.666/93. 
 
CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
6.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de Preços, 
decorrente; 
6.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades legalmente 
estabelecidas; 
6.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 
6.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
6.5 O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) contar com as mesmas características configuradas no Termo de 
Referência, visualizando e descrevendo a sua configuração; 
6.6 Fornecer produtos com validade igual ou superior ao prazo de vigência da Ata, decorrente; 
6.7 Responsabilizar-se pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe substituir e/ou 
sanar quaisquer irregularidades detectadas, durante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas à partir da 
notificação, sem ônus a contratante; 
6.8 Entregar os produtos em embalagem própria, contendo a marca, o selo de garantia do fabricante, o 
modelo, a fabricante e a procedência; 
6.9 O(s) transporte(s) do(s) material(is) será(ão) de responsabilidade da(s) empresa(s) contratada(s), até o(s) 
recebimento(s) definitivo(s). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, no prazo de 30 (trinta) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas; 
7.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de Preços e 
emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
7.3 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; 
7.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento pelo 
fornecedor; 
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7.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
7.6 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; 
7.7 Manter, em caráter permanente, a execução da gestão do contrato pelo Gestor Carlos Fernando dos Anjos 
Stein – Email: carlosfernandostein@gmail.com; tendo, como substituto, Rodrigo Simão Antonio Koerich – Email: 
Rodrigo.koerich@gmail.com. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.2 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 que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador; 
8.2.1  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; 
8.2.2 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; 
8.2.3 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes; 
8.2.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
8.2.5 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; 
8.2.6 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. 
 
CLAÚSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
9.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
9.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público;  
b) A pedido do fornecedor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
10.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do 
fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 
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execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 
legais; 
10.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa 
de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se 
reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
10.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, 
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o 
fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 
11.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
11.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
11.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações 
do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), 
sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram da presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante, para 
dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro 
irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Os casos 
omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais normas 
aplicáveis. E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 

LAGES, SC, em ...... de .......... de 2018. 

 
Prefeito 

 
 
 
 

Empresa Registrada/Contratada 
 
 
 
 
 

Visto da Progem 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

REF.:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018  
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE, 
ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS, PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

 

Nº ITEM UND. 
QTD. VALOR ESTIMADO 

MÁXIMO UNITÁRIO  
VALOR ESTIMADO 

MÁXIMP TOTAL 

1 

Mochila p/ Notebook 16''.  
Apresentação: Na cor Preta. Armazena e protege notebooks de até 
16”.  
Características: Composição: poliéster. Compartimento acolchoado 
para notebook. Duas alças acolchoadas ajustáveis para os ombros. 
Alça para mão. Fechamento em zíper. Compartimento para canetas 
e cartões. Compartimento para garrafa. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber.    

Und. 2  R$            60,43   R$            120,86  

2 
Fonte universal para Notebook. 
Apresentação: Com controle de tensão e pelo menos 06 conectores. 
220v ou bivolt. 

Und. 5  R$          108,96   R$            544,80  

3 

Processador de dois núcleos. 
Modelo de Referência: Intel i3 da quarta geração. 
Apresentação: Caixa não violada com processador, manual de 
instruções e garantia. 
Características: Clock interno igual ou superior a 3.40Ghz. Demais 
características conforme Termo de Referência. 

Und. 10  R$          399,33   R$         3.993,30  

4 

Placa mãe. 
Modelo de Referência: Gigabyte GA-B75M-D3H. 
Apresentação: Caixa não violada com placa mãe, manual de 
instruções e garantia. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 10  R$          455,31   R$         4.553,10  

5 

Memória Ram DDR2 de 2gb. 
Modelo de Referência: Kingston KVR800D2N6. 
Apresentação: Caixa não violada com memória, manual de instruções 
e garantia. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 60  R$            58,66   R$         3.519,60  

6 

Memória Ram DDR3 de 4gb. 
Modelo de Referência: Corsair CMV4GX3M1A1333C9. 
Apresentação: Caixa não violada com memória, manual de instruções 
e garantia. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 40  R$            87,67   R$         3.506,80  

7 

Memória Ram para notebook DDR3 de 4gb. 
Modelo de Referência: Corsair CMSO4GX3M1A1333C9. 
Apresentação: Caixa não violada com memória, manual de instruções 
e garantia. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 20  R$          120,40   R$         2.408,00  

8 
Fonte ATX 250w. 
Características: Potência nominal igual ou superior a 400w. Demais 
características conforme Termo de Referência. 

Und. 30  R$            43,23   R$         1.296,90  

9 

Disco Rígido (HD) de 01Tb. 
Apresentação: Caixa não violada com memória, manual de instruções 
e garantia. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 20  R$          251,10   R$         5.022,00  

10 
Cartão SSD 120gb. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo cartão de 2,5". 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 40  R$          250,33   R$       10.013,20  

11 
Bateria CR2032. 
Apresentação: 3v. Valor unitário, entregue em cartelas de até 10 
unidades. 

Und. 200  R$              1,78   R$            356,00  

12 

Gravador de DVD. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo gravador SATA 02 
ou superior. 
Características: Na cor preta. Produto com no mínimo um ano de 
garantia. 

Und. 5  R$            75,83   R$            379,15  
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13 
Gabinete tipo torre para computador. 
Apresentação: Na cor preta, com duas baias e fonte atx. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 10  R$          100,83   R$         1.008,30  

14 

Placa de Rede cabeada PCI. 
Apresentação:  Embalagem não violada contendo Placa de Rede. 
Características: Adaptador RJ45. Demais características conforme 
Termo de Referência. 

Und. 10  R$            68,66   R$            686,60  

15 

Placa de Rede cabeada PCI-E. 
Apresentação:  Embalagem não violada contendo Placa de Rede. 
Características: 32 Bits de Interface. Demais características conforme 
Termo de Referência. 

Und. 10  R$            92,44   R$            924,40  

16 
Placa de Rede sem fio PCI-E. 
Apresentação:  Embalagem não violada contendo Placa de Rede. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 15  R$            73,19   R$         1.097,85  

17 

Adaptador de Rede Cabeada. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo Adaptador de Rede. 
Características: USB 2.0. Demais características conforme Termo de 
Referência. 

Und. 5  R$            23,73   R$            118,65  

18 

Adaptador de Rede sem fio USB. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo Adaptador de Rede. 
Características: USB 2.0. Demais características conforme Termo de 
Referência. 

Und. 5  R$            39,07   R$            195,35  

19 

Teclado para computador. 
Modelo de Referência: Logitech K120. 
Apresentação: Na cor Preta, entregue em caixa não violada. 
Características: Conexão USB. Padrão ABNT2. Demais características 
conforme Termo de Referência. 

Und. 100  R$            30,51   R$         3.051,00  

20 

Teclado bluetooth multi-device. 
Modelo de Referência: Logitech k480. 
Apresentação: Na cor Preta, entregue em caixa não violada. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 1  R$          249,73   R$            249,73  

21 

Mouse para computador. 
Modelo de Referência: Logitech M90. 
Apresentação: Na cor Preta, entregue em caixa não violada. 
Características: Conexão USB. Demais características conforme 
Termo de Referência. 

Und. 120  R$            12,78   R$         1.533,60  

22 

Estabilizador 500w 2P+T. 
Apresentação: Na cor Preta. 6 Tomadas. Bivolt tanto na entrada como 
na saída, com troca automática.  
Características: Fabricado em plástico ABS. Garantia de 01 ano 
contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  

Und. 100  R$          108,66   R$       10.866,00  

23 

Monitor de LED 21" ou superior.  
Apresentação: Na cor preta, entregue em caixa não violada com 
monitor, suporte para mesa, Cabo de força, cabo HDMI ou VGA, 
manual do usuário e garantia. 
Características: Full HD, com resolução máxima de 1920x1080px. 
60Hz, com taxa de contraste igual ou superior a 100,000,000:1. 
Conectividade mínima D-sub (VGA) e HDMI. 220v ou Bivolt. Com 
garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 100  R$          453,17   R$       45.317,00  

24 

Webcam HD.  
Modelo de Referência: Logitech C270. 
Apresentação: Na cor preta, em embalagem não violada. 
Características: Conexão USB 2.0. Microfone embutido. Demais 
características conforme Termo de Referência. 

Und. 50  R$          114,46   R$         5.723,00  

25 

Caixas de Som com subwoofer.  
Apresentação: Na cor preta. 2P+T.  
Características: Subwoofer e duas caixas satélites. Alimentação via 
USB. Potência igual ou superior de 30W. Frequências: 30hz (ou 
inferior) a 18Khz (ou superior). Com entrada USB, cartão SD, P2 
(3,5mm) possuindo cabo com conector macho. Controle de volume 
no dispositivo. Garantia de 1 ano. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

Und. 20  R$            86,13   R$         1.722,60  

26 

Caixas de Som para computador. 
Apresentação: Na cor preta. 2P+T.  
Características: Alimentação via USB. Potência igual ou superior de 
3W. Com conector P2 (3,5mm). Controle de volume no dispositivo. 
Botão liga/desliga. Garantia de 1 ano. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

Und. 30  R$            29,17   R$            875,10  
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27 

HD Externo de 01Tb. 
Características: Interface USB 3.0. Velocidade de transmissão de 
dados: até 4,8Gbps. Garantia de 1 ano. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

Und. 3  R$          282,84   R$            848,52  

28 

Telefone Headset. 
Modelo de Referência: Elgin HST-6000. 
Apresentação: Na cor Preta, entregue em caixa não violada contendo 
Base, Headset, 1 Extensão e Manual do Usuário. 
Características: Com controle de volume de chamada e de toque. 
Função Mudo com LED de indicação. Base antiderrapante. Função 
rediscagem, pausa e Liga/Desliga. Garantia de 1 ano. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 3  R$          102,29   R$            306,87  

29 

Telefone sem fio. 
Apresentação: Na cor preta, entregue em caixa não violada contendo 
base, telefone sem fio e manual do usuário. 
Características: modos de discagem, tom e pulso;  espera musical; 
mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; 
teclas mudo, pausa, redial e flash; compatível com centrais públicas e 
PABX; Fonte de alimentação 220v ou bivolt. Garantia de 1 ano. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 20  R$            94,90   R$         1.898,00  

30 

Telefone com fio na cor preta. 
Modelo de Referência: Pleno Intelbrás. 
Características: Com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque e 
funções Flash, Rediscar e Mudo. Acompanha cabo da linha 
telefônica. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  

Und. 40  R$            40,49   R$         1.619,60  

31 

Adaptador de Tomada Múltiplo - Tê.  
Características: Três entradas independentes. Plugue macho no 
padrão 2p+t brasileiro. Com pelo menos uma saída padrão 2p+t 
brasileiro e uma padrão NEMA americano de dois e três pinos. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber.   

UND 20  R$              7,15   R$            143,00  

32 

Adaptador de Tomada.  
Características:  Plugue macho no padrão 2p+t brasileiro. aceitas 
tomadas no padrão 2p+t brasileiro e no padrão NEMA americano de 
dois e três pinos. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.   

UND 40  R$              5,91   R$            236,40  

33 

HUB USB. 
Características: Mínimo 4 portas. USB 2.0 compatível c/ 1.1. Com 
opção de alimentação externa por fonte 220v ou bivolt. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber. 

UND 2  R$            24,38   R$              48,76  

34 

Fone de ouvido supra auricular. 
Apresentação: Entregue em caixa não violada. 
Características: Som estéreo com resposta de frequência 22Hz (ou 
inferior) até 16kHz (ou superior). Com microfone. Cabo igual ou 
superior a 1.20m.  Com conector P2 3,5mm banhado a ouro. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber. 

UND 20  R$            32,07   R$            641,40  

35 

Gravador de DVD USB. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo gravador. 
Características: Interface USB 2.0 (compatível c/ 1.1) na cor preta. 
Velocidade de leitura 8x ou superior; Compatível com DVD-R, 
DVD+R, CD-R, CD+R, CD-RW, CD+RW e mídias de 8 e 12 cm. 
Produto com no mínimo um ano de garantia. Em conformidade com 
o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da 
ABNT no que couber. 

UND 10  R$          135,00   R$         1.350,00  

36 

Pendrive 16gb. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo o produto. 
Características: Conector USB 2.0 ou superior. Velocidade de Leitura: 
até 130 MB/s. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 50  R$            23,20   R$         1.160,00  

37 

Pendrive 16gb com micro-usb. 
Apresentação: Embalagem não violada contendo o produto. 
Características: Conectores micro-USB e USB 3.0. Velocidade de 
Leitura: até 130 MB/s. Compatibilidade com dispositivos Android 
com tecnologia OTG e com computador PC/Mac  Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 e superiores. 
Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

UND 5  R$            40,25   R$            201,25  
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contidas nas normas da ABNT no que couber.   

38 

Multímetro digital.  
Características: Cabos com Ponta de Prova, Bateria e Capa Protetora. 
Com botão HOLD., função auto desligamento e alerta de bateria 
fraca.  Alimentação por bateria 9v (inclusa). Suporte de sustentação. 
Faz teste de ganho em Transístores. Garantia de 3 meses. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber.  

UND 3  R$          123,30   R$            369,90  

39 

Jogo de brocas e ponteiras para parafusadeira. 
Apresentação: Jogo com no mínimo 30 peças, entregue em embalagem 
não violada. 
Características: Incluino, no mínimo: 4 pontas Philips; 2 pontas 
fenda; 3 brocas de wídea e 2 brocas para uso em madeira.  Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber.   

Jg. 1  R$          117,63   R$            117,63  

40 

Cola Adesiva Instantânea 5gr. 
Produto de Referência: SuperBonder Original. 
Apresentação: Embalagem com bico de precisão e tampa com pino 
anti-entupimento. 
Características: Cola líquida, multiuso, Resistente à umidade e à 
máquina de lavar louças; Com colagem instantânea e seca 
transparente. Sem solvente. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  

Und. 5  R$              7,31   R$              36,55  

41 

Estilete 18mm. 
Apresentação: Com corpo emborrachado e desenho ergonômico. 
Entregue em embalagem não violada.  
Características: Com quebrador de lâminas e trava. Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da 
ABNT no que couber.    

UND 5  R$            10,51   R$              52,55  

42 

Alicate para crimpar. 
Produto de Referência: Dealmex 500R 
Características: Ferramenta com 7.6" (192mm) e sistema com catraca. 
Crimpar conector modular plug Cat.5e ( RJ45 - 8x8 ) e Cat.3 ( 6x2 / 
6x4 / 6x6 ) em Cabo Lan. Em conformidade com o INMETRO e com 
as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.    

UND 4  R$            55,79   R$            223,16  

43 

Desengripante Spray 
Apresentação: Lata de 300ml. 
Características: Produto multiuso indicado para lubrificação, 
eliminação de umidade, peças oxidadas e mecanismos travados, entre 
outros. Lata livre de  amassados, ferrugem ou quaisquer outros 
aspectos que alterem a qualidade do produto. Com canudo 
prolongador. Produto com validade mínima de 2 anos, sendo que 
deverá ser entregue com no mínimo 18 meses até a sua validade.  

LATA 4  R$            19,03   R$              76,12  

44 

Maleta de Ferramentas. 
Apresentação: Em alumínio, com dimensões aprox. (variação 
aceitável de 5cm) de 42cm x 30cm x 15cm.  
Características: Não acompanha ferramentas. Compartimentos 
internos para acomodar ferramentas. 
Acompanha alça para transporte. Cantos reforçados. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber.   

UND 1  R$          133,33   R$            133,33  

45 
Canaleta Branca 20mm. 
Apresentação: De PVC. Dimensões 20x10x2000mm. 
Características: Com fita dupla-face para fixação.  

Und. 100  R$              3,98   R$            398,00  

46 
Canaleta 30mm. 
Apresentação: De PVC. Dimensões 30x30x2000mm ou superior. Semi-
aberta. 

Und. 50  R$            14,96   R$            748,00  

47 
Testador de Cabos. 
Produto de Referência: Multitoc MT200 
Características: Conforme Termo de Referência. 

UND 5  R$          130,78   R$            653,90  

48 

Álcool Isopropílico 1L.  
Apresentação: Líquido Límpido. Incolor. Embalagem de 01 litro. 
Características: Ponto de ebulição (°C) 81. Ponto de fulgor: (NBR 
11341 - °C) 12. Densidade: 20/24ºC (g/mL) 0,775 0,795. Solubilidade 
em água: Solúvel. Odor: Inodoro / característico pH (sol. 1% em 
água): Não aplicável. Temperatura de decomposição (°C): 280. 
Temperatura de auto-ignição (°C): 425. Limites de explosividade : 
Inferior (%) 2,0. Limites de explosividade: Superior (%) 12,0. Taxa 
de evaporação (n-butila=1): 1,4f. Validade de 12 meses a contar da 

UND 4  R$            27,31   R$            109,24  
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entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.   

49 

Pasta Térmica. 
Apresentação: Pote igual ou superior a 50gr. 
Características: Garantia de três meses. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber.   

Pote. 2  R$            11,78   R$              23,56  

50 

Bateria Alcalina 9V.  
Apresentação: Bateria de 9 volts. Embalagem com uma unidade.  
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 20  R$              8,63   R$            172,60  

51 

Bateria Alcalina 9V recarregável.  
Apresentação: Bateria de 9 volts. Embalagem com uma unidade.  
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 5  R$            20,36   R$            101,80  

52 

Pilha Alcalina "AA". 
Apresentação: Embalagem com 06 unidades. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Emba. 5  R$            10,94   R$              54,70  

53 

Pilha Alcalina "AA" recarregáveis. 
Apresentação: Embalagem com 02 unidades. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Emba. 12  R$            12,22   R$            146,64  

54 

Pilha Alcalina "AAA". 
Apresentação: Embalagem com 02 unidades. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Emba. 12  R$              4,58   R$              54,96  

55 Extensão de 3m. 
Apresentação: Plugues padrão 2p+t brasileiro. Und. 10  R$            16,82   R$            168,20  

56 

Filtro de linha 04 tomadas. 
Características: Potência de 1.270W (127V) e 2.200W (220V); Tensão 
de entrada: 115/127 ou 220V (tensão de saída igual a tensão de 
entrada).  Tomadas inclinadas em 45º. Proteção contra surtos de 
tensão, curto-circuitos, ruídos da rede elétrica e sobrecargas. Chave 
disjuntora Reset/On/Off com indicação luminosa. Moldado em 
plástico antichama. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 10  R$            15,11   R$            151,10  

57 

Conector RJ45. 
Apresentação: Plugue macho. Valor em unidade, Entregue em 
pacotes não violados de até 100 unidades. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 200  R$              0,62   R$            124,00  

58 

Conector RJ11. 
Apresentação: Plugue macho. Valor em unidade, Entregue em 
pacotes não violados de até 100 unidades. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 100  R$              0,60   R$              60,00  

59 

Caixa de cabo Ethernet. 
Produto de Referência: Soho Plus by Furukawa. 
Apresentação: Caixa c/ 305m. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Cx. 10  R$          344,00   R$         3.440,00  

60 

Patch Cord azul Cat. 6. 
Apresentação: Entre 1,5 e 2m. Gigalan. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 100  R$              8,08   R$            808,00  

61 

Patch Cord vermelho Cat. 6. 
Apresentação: Entre 1,5 e 2m. Gigalan. 
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 10  R$              8,08   R$              80,80  

62 

Cabo Ethernet blindado com proteção UV. 
Produto de Referência: MULTILAN ETHERNET INDUSTRIAL 
CAT.5E F/UTP 24AWGx4P da Furukawa 
Apresentação: Bobina c/ 1.000 metros. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 1  R$          734,49   R$            734,49  

63 Cabo de telefone CCI 02 pares. Rolo. 1  R$            75,63   R$              75,63  
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Apresentação: Rolo com 200m. 
Características: 02 pares ou superior de 0,40mm 

64 

Cabo de telefone RJ11. 
Apresentação: Unidade com 1,5m ou superior.  
Características: Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 20  R$              4,20   R$              84,00  

65 
Switch 8p. 
Apresentação: Plug and play com montagem em mesa ou parede. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 20  R$            81,83   R$         1.636,60  

66 

Switch 16p. 
Apresentação: Plug and play com montagem em mesa, parede ou 
raque. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 15  R$          152,00   R$         2.280,00  

67 

Switch 24p. 
Apresentação: Plug and play com montagem em mesa, parede ou 
raque. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 5  R$          196,74   R$            983,70  

68 
Switch 28p gerenciável. 
Apresentação: Montagem em raque. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 4  R$          442,97   R$         1.771,88  

69 

HD para servidor 600gb ou superior. 
Características: Padrão SAS, 3,5", RPM 15000 (15K), 6.0Gbps. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 8  R$       1.303,05   R$       10.424,40  

70 

Modem ADSL com Wi-fi. 
Apresentação: Caixa contendo modem, fonte 220v ou bivolt, antena e 
manual do usuário. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 30  R$          170,00   R$         5.100,00  

71 

Roteador/ Ponto de acesso sem fio. 
Apresentação: Caixa contendo roteador, fonte 220v ou bivolt, antena 
e manual do usuário. 
Características: 300mpbs, com três antenas removíveis, 04 portas 
LAN, 01 porta WAN, compatível com padrão 802.11N. 

Und. 20  R$          192,00   R$         3.840,00  

72 

Access Point corporativo. 
Produto de Referência: Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO 
Apresentação: Caixa contendo roteador, fonte 220v ou bivolt, antena 
e manual do usuário. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 10  R$          342,28   R$         3.422,80  

73 
Filtro de Linha para raque. 
Características: Na cor preta, com 08 ou mais tomadas padrão 2p+t 
brasileiro, 1u. 

Und. 6  R$          135,18   R$            811,08  

74 

Suporte para caixa de som. 
Apresentação: De 25cm de comprimento ou mais, para fixação na 
parede, na cor preta. 
Características: Com regulagem de inclinação e parafusos para 
fixação. Suporta até 40Kg. 

Und. 2  R$            56,95   R$            113,90  

75 

Projetor Multimídia de no mínimo 3.200 lumiens. 
Apresentação: Unidade em caixa inviolada contendo 01 projetor na 
cor preto ou branco, 01 controle remoto com 02 pilhas AA, 01 cabo 
de alimentação, 01 cabo usb, 01 cd com documentação do projetor, 
01 cd com software do projetor, termo de garantia e bolsa para 
transporte.  
Características: Com resolução nativa (utilizando-se cabo SVGA) de 
800x600 pixels, estendendo-se até no mínimo 1920x1200. Relação de 
aspecto nativa de 4:3 e compatibilidade com 16:9. Compatibilidade 
de vídeo NTSC / PAL / HDTV / EDTV, entre outros.  Taxa de 
contorno mínima de 20.000:1. Lente UHP ou UHE com foco e zoom 
manuais e vida útil em modo normal (não econômico) de no mínimo 
4.000 horas. Nível de rúido de no máximo 38dBa. Podendo ser 
projetado em montagem frontal, retroprojeção ou pendurado no 
teto. Taxa de contraste de no mínimo 13.000:1. Com um alto-falante 
de no mínimo 2W de potência. Parte superior do aparelho contendo 
no mínimo os botões Power, Source, Mode, Menu, Resync e 04 
direcionais, além de luzes indicando Power, Lamp e Temp. Largura 
máxima de 32cm e altura máxima de 9 cm. Peso máximo de 2,6Kg. 
Bivolt. Conexões mínimas: 01 HDMI, 02 VGAs (in), 02 Áudio stereo 
mini jack (01 entrada e 01 saída), 01 mini-usb, 01 S-vídeo, 01 vídeo 
(RCA). Garantia mínima de 01 ano (aparelho) e 03 meses (lâmpada). 
Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da ABNT no que couber.  

und 5  R$       3.137,35   R$       15.686,75  

76 Suporte de teto para Datashow. 
Apresentação: Na cor preta, universal, com regulagem de altura.  Und. 5  R$            94,98   R$            474,90  
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77 

Cabo HDMI. 
Apresentação: Igual ou superior a 20m. Embalado individualmente. 
Características:  Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  

Und. 6  R$          111,33   R$            667,98  

78 
Adaptador DB15 (VGA). 
Características:  Fêmea para Fêmea, especificação: tipo emenda, 
entrada VGA Fêmea, saída VGA Fêmea, pinagem VGA 15 pinos. 

Und. 4  R$              8,65   R$              34,60  

79 
Adaptador HDMI para Micro HDMI. 
Características: Conecão Micro HDMI macho e HDMI fêmea. Para 
tablets. 

Und. 2  R$            22,19   R$              44,38  

80 
Adaptador USB para Micro USB. 
Características: Conexão Micro USB macho e USB fêmea. Para 
tablets e Smartphones. 

Und. 2  R$              9,93   R$              19,86  

81 Cabo VGA. 
Apresentação: De 1,5m. ou superior. Duas pontas DB15 macho. Und. 5  R$            12,02   R$              60,10  

82 

Cabo de força. 
Apresentação: No padrão 2p+t brasileiro.  De 1,5m ou superior. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que couber. 

Und. 10  R$              8,06   R$              80,60  

VALOR ESTIMADO MÁXIMO TOTAL  R$    174.189,08  
 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3 

PROCESSADOR DE DOIS NÚCLEOS. 
PROCESSADOR (semelhante ao Intel Core i3 quarta geração) 
 
Especificações mínimas: 
- Núcleo: Ivy Bridge 
- Dual Core 
- Numero de Threads: 4 
- Clock Interno: 3.40GHz 
- Soquete de 1155 pinos 
 
Cache L1: 
- 2 x 32 KB instruction caches 
- 2 x 32 KB data caches 
 
Cache L2: 
- 2x 256KB 
Cache L3: 
- 3MB 
 
Garantia: 
12 meses de garantia 

Tecnologias integradas: 
- MMX instruction set 
- SSE 
- Supplemental SSE3 
- SSE4.1 
- SSE4.2 
- Advanced Vector Extensions 
- Extended Memory 64 technology (EM64T) 
- Execute disable bit 
- HyperThreading technology 
- Virtualization technology (VT-x) 
- Low power features Enhanced SpeedStep technology 
- On-chip peripherals Dual-channel DDR3 memory controller 
- Direct Media Interface 
- PCI Express 2.0 interface 
- Thermal Power: 55W 
Conteúdo da Embalagem: 
- Processador Intel 
- Solução térmica 
 
 

4 

PLACA MÃE. 
(semelhante a Gigabyte GA-B75M-D3H) 
Processadores Suportados:         
       
 Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Pentium, Intel Celeron, todos no soquete 
LGA1155. 
Memória: 
- Quatro soquetes de memória DDR3 1.5V, 
- Suporta 32GB de memória 
- Dual channel 
- Suporta módulos de memória DDR3 2200(OC)/1600/1333/1066 MHz 
- Suporta módulos de memória não-ECC 
Gráficos: 
  - 1 porta D-Sub 
- 1 porta DVI-D, suportando resolução de 1920x1200 
- 1 porta HDMI, suportando resolução de 1920x1200 
Áudio: 
- High Definition Audio 
- Suporta configuração de múltiplos canais, até 7.1 
- Suporta saída S/PDIF 
 
Rede: 
- Rede LAN integrada (10/100/1000 Mbit) 
Slots de expansão (quantidade mínima): 
- 1 slot PCI Express x16 (PCIEX16) 
- 1 slot PCI Express x16 (PCIEX4) 
- 2 slots PCI 
 

Interfaces de armazenamento (quantidade mínima): 
- 1 conector SATA 6Gb/s (SATA3) 
- 5 conectores SATA 3Gb/s (SATA2) 
Interface USB (quantidade mínima): 
- 8 portas USB 2.0/1.1 
- 4 portas USB 3.0Conectores internos: 
- Conector principal de energia ATX 24 pinos 
- Conector ATX 4 pinos 
- 1 conector SATA 6Gb/s 
- 5 conectores SATA 3Gb/s 
- 1 conector para cooler do processador 
- 1 conector para cooler do sistema 
- Pinos do painel frontal 
- Pinos do áudio frontal 
- 1 conector da saída S/PDIF 
- 1 conector USB 3.0/2.0 
- 2 conectores USB 2.0/1.1 
- 1 conector para porta serial 
- 1 conector para porta paralela 
- 1 jumper para limpeza de CMOS 
Conectores do painel traseiro: 
- 1 porta OS/2 para mouse/teclado 
- 1 porta D-Sub 
- 1 porta DVI-D 
- 1 porta HDMI 
- 2 portas USB 3.0 
- 4 portas USB 2.0/1.1 
- 1 porta RJ-45 
- 3 ou mais conectores de áudio. 
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5 

MEMÓRIA RAM DDR2 DE 2GB. 
MEMÓRIAS DDR2 2GB 800MHz (semelhante a Kingston KVR800D2N6/2GB) 
Especificações: 
- Tipo: DDR2 
- Capacidade: 2048Mb 
- Freqüência: 800 MHz 
- Banda de memória: PC6400 
- Latência de CAS: 6 ms 
- Pinagem: 240 pinos 
- Tensão: 1.8V 
- 12 meses de garantia 

6 

MEMÓRIA RAM DDR DE 4GB. 
Segmento: Desktop 
- Padrão: DDR3 
- Capacidade: - Frequência: 1333MHz 
- Latência: 9-9-9-24 
- Tensão: 1,5V 
- Formato da memória: DIMM       
- Garantia de funcionamento em todas as plataformas Intel e AMD de canal duplo e triplo. 
- 12 meses de garantia 

7 

MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR3 DE 4GB. 
(semelhante a Corsair CMSO4GX3M1A1333C9) 
- Tipo: 204-Pin DDR3 SO-DIMM 
- Capacidade: 4GB 
- Velocidade: DDR3 1333 
- Latência: 9 
- Voltagem: 1.5V  

8 

FONTE ATX 250W. 
- Potência nominal mínima: 400W 
- Potência real mínima: 250W 
- Tensão: 110/220V AUTOMÁTICO (sem chave seletora de voltagem)   
- Acompanha cabo de força no padrão brasileiro (norma brasileira NBR 14136:2002) 
Conectores: 
- 20+4 Pinos 
- 4 Pinos (12v) 
- 2x IDE 
- 1x FDD 
- 2x SATA 
- 1x PCI-E 
Garantia      
 6 meses de garantia. 

9 

DISCO RÍGIDO (HD) DE 01TB. 
Especificações:         
- Interface: SATA 6Gb/s 
- Cache: 128MB 
- Capacidade mínima: 1000GB 
Dimensões Físicas: 
- Tamanho: 2,5 polegadas 
Desempenho: 
- Velocidade do eixo (RPM): 5400 RPM 

10 

CARTÃO SSD 120GB. 
- Formato: 2,5 pol         
- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) 
- Capacidades: 120GB 
- Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação 

13 GABINETE TIPO TORRE PARA COMPUTADOR.         
Tamanho: torre. Acompanha fonte. Um ano de garantia. 

14 

PLACA DE REDE CABEADA PCI. 
- Cabeada (adaptador RJ45) 
- PCI 
- Compatível com Windows 7, 8, 8.1 
- Compatível com os padrões IEE 802.3, 802.3u, 802.3x 
- Taxa de transmissão: 10/1000 Mbps 
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15 

PLACA DE REDE CABEADA PCI-E. 
- 32-bit de interface PCIe 
- Suporte Wake-on-LAN 
- Auto Negociação e Auto MDI / MDIX                
- Suporta Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex      
- Suporta codificação IEEE 802.1p Layer 2 Priority Encoding e de marcação de VLAN IEEE802.1q 
- Suporta power down/ link down para economia de energia     
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP   
- Led indicador 
- Suporte para Windows 10 
Taxas de dados: 
- 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex 
- 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex 
Controle de Fluxo: 
- Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex) 
Certificações: 
- CE 
- FCC 
- RoHS  

16 

PLACA DE REDE SEM FIO PCI-E. 
- Interface: PCI Express 
- Tipo de Antena: Onidirecional Destacável 
- Ganho de Antena: 2dBi 
- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b    
  - Frenquência: 2.400-2.4835GHz 
- Modos Wireless: Ad-Hoc / modo Infraestrutura      
  - Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem MAC Wireless 
- Certificação: CE, FCC, RoHS  

17 

ADAPTADOR DE REDE CABEADA. 
- USB 2.0 (Compatível com USB 1.1) 
- Interface RJ45 fêmea 
- Compatível com Windows 7, 8, 8.1 
- Compatível com os padrões IEE 802.3, 802.3u, 802.3x     
- Taxa de transmissão: 10/100 Mbps em Half Duplex; 20/200 em Full Duplex.   
- Plug and play – instalação automática 

18 

ADAPTADOR DE REDE SEM FIO USB. 
Especificações: 
- Interface: USB 2.0 
- Tipo de Antena: Onidirecional destacável 
- Ganho mínimo da antena: 4dBi 
Padrões Wireless: 
- IEEE 802.11n 
- IEEE 802.11g 
- IEEE 802.11b 
Taxa do Sinal: 
- 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 
- 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 
- 11b: Até 11Mbps (dinâmico) 
Modos Wireless: 
- Ad-Hoc 
- Infra-estrutural 
Segurança Wireless: 
- WEP de 64/128-bits 
- WPA/WPA2 
- WPA-PSK/WPA2-PSK 
- Filtragem MAC Wireless 
Certificação: 
- CE 
- FCC 
- RoHS 
Garantia 
12 meses de garantia 

19 

TECLADO PARA COMPUTADOR. 
- Teclas de perfil plano e silenciosas 
- Conexão: USB 
- Padrão ABNT2 
- Versão em Português 
- Design resistente a derramamentos 
- Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos   
- Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis 
- Caracteres nítidos e brilhantes 
- Conexão USB 
- Garantia: 3 anos 

20 

TECLADO BLUETOOTH MULTI-DEVICE.         
- Controla até três dispositivos, pareados concomitantemente    
- Alterna entre os dispositivos pareados através de chave seletora giratória   
- Possui suporte para apoiar smartphone e/ou tablet 
- Compatível com Windows, Mac, Android, iOS 
- Padrão brasileiro ABNT2 
- Garantia: 3 anos 
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21 

MOUSE PARA COMPUTADOR. 
- Interface USB 
- Plug and Play 
- Definição de 1000DPI ou superior 
- Garantia: 3 anos 

24 

WEBCAM HD.          
  - Videochamada HD (1280 x 720 pixels) com sistema recomendado 
- Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels 
- Fotos: até 3,0 mexapixels (com otimização do software) 
- Microfone embutido com redução de ruídos 
- USB 2.0 de alta velocidade certificado (recomendado) 
- Clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT 
- Correção de luz automática   
  Recursos de software: 
- Controles de panorâmica, inclinação e zoom 
- Captura de vídeo e foto 
- Rastreio de rosto 
- Detecção de movimento 
- Garantia: 2 anos 

47 

TESTADOR DE CABOS. 
Funções: 
- Teste De Cabos Com Conexões Rj11/Rj45/Usb/Bnc: 
- Cabos Rj-11 Com Conectores Machos, De 2 A 6 Condutores 
- Cabos Lan Utp E Stp, Com Plugue Macho Rj-45 (Eia/Tia 568) 
- Cabos Usb Com Plugue Chato Tipo A Em Uma Extremidade E Plugue Quadrado Tipo 
B Na Outra Extremidade 
- Cabos Bnc Com Conectores Machos 
- Alta Velocidade 
- Indicação De Terminação Bnc 25 Ohm/50 Ohm 
- Indicação De “Straight” (Direto) Ou “Crossover” (Cruzado) 
- Indicação De “No Connection” (Sem Conexão) E “Short” (Curto). 
- Indicação De Bateria Boa E Bateria Fraca 
- Indicações Fáceis Por Led 
- Soquetes Rj11/Rj45 Com Camada De Ouro 30 U 
- Reação Rápida Durante Processo De Teste 
- Máximo Comprimento De Cabo: 1.000m 

Especificações: 
- Teste De Cabo Aberto/Curto 
- Requer Bateria Alcalina De 9v 
- Leitura Clara De Posição Clear Reading For Wire Status 
- Dimensão: 144x86x25,5mm 
- Testador Cabo Rj45/Rj11/Usb E Bnc Mt-200 
 
Leds De Indicação 
- Terminação Bnc 25/50 Ohm 
- Conectado / Cruzado 
- Leitura Rápida Com Resposta 
- Sem Conexão E Curto-Circuito 
- Bateria Fraca 
- Aviso Sonoro Diferenciado. 
- Terminação Bnc 25/50 Ohm 
- Conectado / Cruzado 
- Leitura Rápida Com Resposta 
- Sem Conexão E Curto-Circuito 
- Bateria Fraca 
- Aviso Sonoro Diferenciado. 
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CAIXA DE CABO ETHERNET. 
Condutor de cobre nu, coberto por polietileno adequado. Os condutores são trançados 
em pares. Capa externa em material não propagante a chama. 
- Ambiente de Instalação: Interno 
- Ambiente de Operação: Não agressivo 
- Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: 
a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; 
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; 
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 
g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; 
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 
Normas Aplicáveis TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 
11801, UL 444 
- Certificações: Anatel 00036-08-00256 

Características Construtivas 
- Condutor Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG. 
- Isolamento Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm. 
- Resistência de Isolamento 10000 MΩ.km 
- Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG 
Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os 
passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis 
de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. 
Código de Cores Par Condutor "A" Condutor "B" 
1 Azul Branco / Listra Azul 
2 Laranja Branco / Listra Laranja 
3 Verde Branco / Listra Verde 
4 Marrom Branco / Listra Marrom 
Blindagem: Não Blindado (U/UTP). 
Capa Constituído por PVC retardante a chama. 
Diâmetro Nominal: 4,8 mm 
Cor: Azul claro, Cinza, Branco ou Preto. 
Caixa com 305m 

62 

CABO ETHERNET BLINDADO COM PROTEÇÃO UV. 
Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre 24 AWG, isolados em polietileno especial, com blindagem fita metalizada.  
- Capa dupla, que imprime um alto grau de proteção contra agentes agressores externos com duas opções para cada tipo de ambiente instalado  
- Opção em TPU: usado em ambientes que necessitam de de maior resistência mecânica, contra abrasão. Possui grau de flamabilidade CMX.  
- Opção em DC-PVC: possui maior resistência química e a temperatura que um cabo convencional. Indicado para ambientes com grande concentração de cabos 
e/ou pessoas. Grau de flamabilidade CM.  
- Cor: preta 
- Bobina com 1000m ou embalagens que equivalham a este comprimento 

65 

SWITCH 8P. 
8 portas RJ45 de auto-negociação 10/1000Mbps (Gigabit), 
- Suporta auto MDI / MDIX 
- Controle de fluxo IEEE 802.3x 
- Montagem em mesa ou na parede 
- Plug and play, nenhuma configuração necessária 

66 

 SWITCH 16P. 
16 portas RJ45 de auto-negociação 10/1000Mbps (Gigabit), 
- Suporta auto MDI / MDIX 
- Controle de fluxo IEEE 802.3x 
- Montagem em mesa, parede ou raque (sem necessidade de acessórios adicionais) 
- Plug and play, nenhuma configuração necessária" 
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SWITCH 24P. 
24 portas RJ45 de auto-negociação 10/1000Mbps (Gigabit), 
- Suporta auto MDI / MDIX 
- Controle de fluxo IEEE 802.3x 
- Montagem em mesa, parede ou raque (sem necessidade de acessórios adicionais) 
- Plug and play, nenhuma configuração necessária 

68 

SWITCH 24P GERENCIÁVEL. 
24 portas RJ45 de auto-negociação 10/1000Mbps (Gigabit), 
- 4 portas SFP 
- Suporta auto MDI / MDIX 
- Controle de fluxo IEEE 802.3x 
- Montagem em raque 
- Suporte a VLAN, QoS, PoE 
- Gerenciamento via web 
- Capacidade de comutação: 56 Gbps 
- Método de transmissão: Store-and-forward 
- Tabela de endereços MAC: 16.000 registros por dispositivo 
- Atualização de endereços MAC: 256 registros de endereços MAC estáticos  
- Ativação/desativação da função auto-learnign de endereços MAC 
- Memória buffer do pacote: 1.5 MB por dispositivo 
- DDRIII para CPU: 128 Mbytes 
- Memória Flash: 16 Mbytes 

70 

MODEM ADSL COM WI-FI. 
4 portas RJ45 10/100Mbps 
- 1 Porta RJ11 
- 1 Botão de Liga/ Desliga 
- 1 botão WPS 
- 1 Botão Wi-Fi de Liga / Desliga 
- IEEE 802.3, 802.3u 
- Tipo de Antena: omnidirecional fixa 
- Ganho de Antena: 2x5dBi 
- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b 
- Frequência: 2.400-2.4835GHz 
- Potência de Transmissão: <20dBm(EIRP) 
- Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, 
- Filtragem Wireless de MAC 
- QoS: Anotação QoS baseada em IPP / ToS, DSCP e 802.1p 
Segurança: 
- Firewall NAT 
- Firewall SPI 
- Filtragem de MAC / IP / Pacote / Aplicação / URL, 
- Denial of Service (DoS), 
- Flooding SYN, 
- Ping da morte 

Gerenciamento:         
- Configuração baseada na web (HTTP), 
- Gerenciamento remoto, 
- Gerenciamento Telnet 
- Command Line Interface, 
- SSL para TR-069, 
- SNMP v1/2c, 
- SNMP sobre EOC, 
- Atualização de Firmware baseada na web, 
CWMP (TR-069), 
Ferramentas de diagnóstico: 
- Redirecionamento de Portas: Servidor virtual, DMZ, ACL (Lista de 
Controle de Acesso) 
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Pass-through 
- PPPoE 
- Controle de Tráfego (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; 
- Protocolo de Configuração de host dinâmico (DHCP), relé DHCP; 
- Network Address Translation (NAT); 
- PVC / Mapeamento de porta Ethernet 
- VLAN, 802.1p, 
- Roteamento Estático, RIP v1/v2 (opcional); 
- DNS Relay, DDNS, 
- Rastreamento IGMP V1 / 2 
- IGMP Multicast, 
- UPnP 
- Certificação: CE, FCC, RoHS 
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ACESS POINT CORPORATIVO. 
Compatível com 802.11b/g/n/ac 
- Tecnologia MU-MIMO, permitindo comunicar com múltiplos clientes simultâneos 
- Interfaces de rede: (2) 10/100/1000 Portas Ethernet 
- Botão Reset 
- Power Method 802.3at PoE+ 
- Supported Voltage Range 44 to 57VDC 
- PoE 
- Modo de economia de energia 
- Consumo máximo de energia 17W 
- Antenas 2.4 GHz e 5 GHz 
- Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 
- Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
- 802.11w/PMF 
- BSSID Up to 8 per Radio 
- Montagem em parede ou forro (kits incluídos) 
- Certificações: CE, FCC, IC 
- VLAN 802.1Q 
- Controle avançado de QoS por usuário 
- Guest Traffic Isolation Supported 
- WMM Voice, Video, Best Effort, and Background 
- Até 250 clientes conectados concomitantemente 
- SDN web que permita controle centralizado dos pontos de acesso na rede. 

 


