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 A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, doravante denominada CÂMARA 
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº 20.926.044/0001-54, com sede na Praça Inês Ferreira Marcolini, 
60 – Pavimento Superior – Bairro Lagoinha, por intermédio de Pregoeiro e equipe de apoio designados 
pela Portaria nº 001/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e legislações correlatas, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e em seus anexos. 
 

Obs.: "Senhor licitante favor ler o edital 
com atenção”. 

 
A sessão pública de Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo discriminados: 

 

Data: 26/09/2014 

Horário: 9 horas 

Endereço: Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior Bairro 
Lagoinha 

 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 – Aquisição de equipamentos de informática para uso e manutenção de equipamentos danificados 
da Câmara Municipal, conforme termo de referência do edital. (Anexo III) 
 
1.2 - A descrição do lote relativo a esta licitação é aquela constante do Termo de Referência (ANEXO 
III). 

2 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 
 
ANEXO I - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos. 
ANEXO II - Modelo de declaração de que não emprega menores. 
ANEXO III - Termo de Referência. 
ANEXO IV - Modelo para Apresentação da Proposta Comercial. 
ANEXO V – Termo de Garantia. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem às exigências 
enumeradas abaixo, na sua totalidade. 
 
3.1.1 - Os interessados deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e de seus Anexos.  
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3.1.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) Que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução 
ou em liquidação; 
b) que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito 
de licitar ou contratar com a Câmara Municipal e demais órgãos da Administração Pública; 
c) em consórcio. 

 
3.2 - A simples participação neste certame implica: 
 
a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 
b) que o prazo de validade da proposta comercial seja 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada 
para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 
c) aceitação das condições estabelecidas no termo de garantia apresentada no ANEXO V. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário constituído ou pessoa devidamente 
munida de credencial, sendo que somente estes poderão intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
4.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, neste último caso juntamente com o estatuto ou contrato social da licitante representada, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar, em nome da licitante, todos os 
demais atos pertinentes ao certame. 
4.1.2 - Em caso de sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, o credenciamento far-se-á 
pela apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.1.3 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o PREGOEIRO ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 
enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO” relativos ao Pregão Presencial. Nesse caso, a licitante ficará automaticamente 
excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido o preço apresentado em sua proposta comercial 
escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
4.2 - A licitante deverá apresentar ainda, quando do credenciamento, declaração de inexistência de 
fatos impeditivos que possam impossibilitar a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência 
contratual, caso venha a ser contratada pela CÂMARA MUNICIPAL, conforme modelo constante do 
ANEXO I deste Edital, sob pena de não ser credenciada. 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1 - A licitante deverá entregar os envelopes “PROPOSTA” (envelope A) e “DOCUMENTAÇÃO” 

(envelope B), simultaneamente, até as 9 horas do dia 26/09/2014. 
 
5.2 - A abertura dos envelopes “PROPOSTA” será efetuada logo após a entrega dos envelopes e o 
credenciamento dos representantes das licitantes, em reunião pública a se realizar na sala de reuniões 
da Câmara Municipal, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada desse 
recinto. 
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5.2.1 - Após a apresentação dos envelopes não caberá desistência da licitação, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo PREGOEIRO. 
 
5.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no subitem 5.1, os eventos respectivos ficam 
transferidos para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local preestabelecidos, desde 
que não haja comunicação do PREGOEIRO em contrário.  
 

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE A 

 
6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos: 
a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO IV, com indicação da 
denominação social e do número do CNPJ da licitante; 
b) apresentar o preço global de tudo que se refere o ANEXO III;  
c) conter oferta firme e precisa para o lote único, sem alternativa de preço ou quaisquer outras 
condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado; 
d) cotar o preço em moeda corrente; 
e) indicar o prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
f) estar assinada; 
g) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas. 
 
6.1.1 - O preço ofertado deverá considerar todos os encargos e custos diretos e indiretos incidentes 
sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para sua inclusão no preço, salvo se 
houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo. 
 
6.1.2 - O envelope A deverá conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste 
Pregão. 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 - Para julgamento das propostas, o PREGOEIRO levará em consideração o MENOR PREÇO COTADO 
PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que atendidas às especificações deste Edital e de seus 
Anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo. 
 
7.2 - Abertos os envelopes “PROPOSTA” de todos os participantes, serão inicialmente classificadas pelo 
PREGOEIRO as propostas de menor preço para o lote único e as propostas com preços sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) relativamente às de menor preço. 
7.2.1 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a classificação inicial das 
propostas idênticas. 
7.3 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 7.2, o PREGOEIRO 
classificará as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
7.4 - Às licitantes classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior 
preço. 
7.5 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda 
desclassificada a proposta que consignar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  
7.6 - Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades 
constantes do subitem 15.1. 
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7.7 - Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 
menor preço, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
7.8 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições de 
habilitação da licitante que a tiver formulado. 
7.9 - Se a oferta não for aceitável, o PREGOEIRO examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o Edital. 
7.10 - Nas situações previstas nos subitens 7.7 e 7.9, poderá o PREGOEIRO, ainda, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
7.11 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO, pela equipe de apoio e pelos representantes das 
licitantes. 

8 - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

8.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para habilitação no envelope B, o qual 
deverá conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão: 
8.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) prova de constituição social, que consiste em um dos seguintes documentos: 
a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;  
a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social ou documento equivalente registrado 
pela Junta Comercial; 
a.3) no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de 
eleição dos administradores da empresa; 
a.4) no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

 
8.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido neste subitem deverá explicitar o objeto social, 
que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, a sede da licitante e os responsáveis por sua 
administração que tenham poderes para assinar os documentos pela licitante. 
8.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
a- Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ; 
b- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida 
pela Secretaria da Receita Federal, atestando a quitação de Tributos e Contribuições Federais bem 
como a regularidade quanto à Dívida Ativa da União; 
c- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da 
licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente; 
d- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da 
licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente; 
e- Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social; 
f- _ Comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
g- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  
 
8.1.2.1 - A licitante isenta de inscrição junto a qualquer Fazenda Pública deverá comprovar esta 
condição por meio de documento oficial, permanecendo obrigada a apresentar toda a documentação 
comprobatória da regularidade fiscal. 
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8.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital. 
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados 
neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas: 
a) originais; 
b) cópias autenticadas em cartório; 
c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelo PREGOEIRO; 
d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores; 
e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de 
autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor. 
 
8.2.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos. 
 
8.2.3 - A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo 
permitida a mesclagem de documentos. 
 
8.2.4 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas 
neste Pregão Presencial para habilitação. 
 
8.2.5 - Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. 
 
8.2.6 - Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á como tal o prazo de 60 
(sessenta) dias após a data de sua expedição. 

 
9 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
9.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial. 

 
9.2 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

10 - DOS RECURSOS 

 
10.1 - Os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das razões, 
podendo as interessadas juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes já 
intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, contados a partir do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo PREGOEIRO à vencedora. 
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10.3 - O recurso contra a decisão do PREGOEIRO não terá efeito suspensivo. 
 
10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.5 - Não serão conhecidos recursos enviados por fax, e-mail ou após o decurso do prazo legal. 
 
10.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na junto a Comissão 
Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL, na Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento 
Superior, Bairro Lagoinha,  nos dias úteis, no horário de 8 as 11 horas e das 13 as 17 horas. 
 
11 - DO AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 
 
11.1 - No interesse da CÂMARA MUNICIPAL, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a supressão além desse 
limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de ficha orçamentária própria da CÂMARA 
MUNICIPAL, sob o número Ficha 21 – Equipamentos e material permanente 
 
13 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A entrega dos produtos adquiridos deverá ser no prazo de 10 dias após emissão de requisição dos 
mesmos. 
 
A Vencedora da licitação assinará um termo de garantia de um ano assumindo qualquer defeito técnico 
de fabricação conforme ANEXO V. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado: APÓS A ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO E APÓS SER CONFERIDO E 
TESTADO PELO ADMINISTRADOR DE REDE DE INFORMÁTICA I DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 - Homologada a licitação, a CÂMARA MUNICIPAL emitirá ao licitante vencedor requisição dos 
materiais, se no prazo de 10 dias após a emissão da requisição, a entrega dos produtos adquiridos não 
for realizada será aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de 
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor global da contratação. 

 
15.2 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no termo de 
garantia, poderá a CÂMARA MUNICIPAL aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil 
e penal cabíveis. 
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16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1 - É facultada ao PREGOEIRO, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
16.2 - Fica assegurado à CÂMARA MUNICIPAL o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e 
sendo devidamente justificada na forma da legislação vigente. 
 
16.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
CÂMARA MUNICIPAL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CÂMARA 
MUNICIPAL. 
 
16.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial. 
 
16.7 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
contratação. 
 
16.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto 
licitado. 
 
16.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, 
do Decreto Federal nº 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
16.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de São Sebastião do Paraíso. 

 
 São Sebastião do Paraíso, 12 de setembro de 2014. 
 

_______________________________________ 
ABDU FERREIRA 

PREGOEIRO
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

 
 

A empresa __________________________________, CNPJ nº 
_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/14 da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _____ de ______________de 2014. 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Nome e assinatura de representante da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Identificar o signatário. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 

DECLARAÇÃO 
(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002) 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/14. 
 
 

A empresa _________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(ª) 
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____). 
 
(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo) 
 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _______ de ______________ de 2014. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura de representante legal da licitante 

 
 
 
OBS.: Identificar o signatário. 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

Qts. DESCRIÇÃO 

5 

 

Microcomputadores: 
Especificações: 
Processador: CPU INTEL-2011 i7-4930K 3.40 12M ( 3.9 Ghz MAX TURBO ) 
- Modelo: BX80633I74930K 
Especificações: 
- Segmento: Desktop 
- Processador: Core i7-4930K  
- Socket: LGA2011  -   2011 pinos 
- TDP: 130W 
Frequência: 
- Padrão: 3,4GHz 
- Turbo Boost: até 3,9GHz 
Cache: 
- L1: 6x 32KB + 32KB 
- L2: 6x 256KB 
- L3: 12MB 
- 22 nm 
Placa Principal MB : (Placa Mãe Asus P9X79 Pro Soquete LGA 2011P) 
Características: 
- Modelo: P9X79 PRO 
- FSB: 6.4 GT/s 
- Conector ATX: 1 de 24 Pinos, 1 de 8 Pinos 
- Socket: LGA 2011P 
- Chipset: INTEL X79 
Compatibilidade: 
- Memória 1: 2133/2400MHZ O.C. 
- CPU1: Core i7-3820/3930K/3930X 
- Memória: 8 Slot DDR3 1866 MHz com 4 canais expansível até 64 GB 
Conectores: 
- SPDIF Digital 
- Áudio: Realtek ALC898 de 8 canais 
- Bluetooth: V 2.1 + EDR 
- Rede RJ45 10/100/1000: Intel 82579V Gigabit 
- USB 3.0: 4 
- E-SATA: 2 
- USB 2.0: 6 
Slots: 
- PCI-Express 16X: 4 Slot 3.0 Crossfire/SLI 3-WAY 
- Sata 3: 2 Slot 
- Sata 2: 4 Slot Raid 0,1,5,10 
- PCI-Express 1X: 2 Slot 2.0 
Memória: (  8 GB DDR III  1600mhz Corsair vengeance (2x4 ) 
Modelo com dissipador de calor de aluminio 
Type  240-Pin DDR3 SDRAM 
Capacity  8GB (2 x 4GB) 
Speed DDR3 1600 (PC3 12800) 
Cas Latency   9 
Timing   9-9-9-24 
Voltage  1.5V 
Não ECC  
Unbuffered 
Dual Channel Kit 
Hard Disk: ( 1000 GB SATA SEAGATE II 7200 RPM 6.0 GB/s ) 
Modelo ST1000DM003 
DISCO RIGIDO SATA III – 6 GB/S 
Interface SATA 6.0Gb / s 
Capacidade 1TB 
RPM 7200 RPM 
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CACHE 64MB 
Latência média 4.16ms 
Form Factor 3.5 " 
Drives: DVD-RW  
Leitor e grava dor de cd e DVD 
Interface SATA 
Tipo Gravador de DVD interno 
Suportes compatíveis DVD+/-R, DVD-RAM, DVD-ROM, CD-ROM 

Velocidade de escrita 
Velocidade de leitura DVD+/-R (SL / DL): 16x/12x 
Velocidade de gravação DVD+/-R (SL/DL): 24x/8x 

Taxa de transferência Tempo de acesso médio: 145 ms (DVD-RAM), 125 ms (DVD-ROM), 270 ms (CD-ROM) 
Memória buffer 2 MB com tecnologia Super Link 
 
Rede: Integrada  Gigalan integrada na MB 
Vídeo: Integrada na MB 
Gabinete: Gabinete Horizontal  Preto com fonte 500w 2 baias.  
Gabinete de formato horizontal. 
Compatível com placas mãe ATX e micro ATX.  
- Baias uso para uso  rápido e fácil.  
- Possibilidade de usar horizontal  
- Tipo: ATX / Micro-ATX  
- Fonte: 500 watts:  
- Tampa Frontal: Plástico  
- Cor: Preto   
- Altura: 148mm  
- Largura: 360mm  
- Profundidade: 439mm  
- Slots de Expansão: (7)  
Baias Externas:  
- Drive 5¼: (2)  
- Drive 3½: (1)  
Baias Internas:  
- Drive 3½: (1) Painel Frontal:  
- MIC: (1) conector  
- Fone: (1) conector  
- USB: (2) conector  
- IEEE1394a: (1) conector: 
Áudio:  Integradas  e Caixas de Som – Boa qualidade.  
Teclado: 
Teclado ABNT Multimídia – USB – Boa qualidade 
Mouse: 
Óptico com Scrool – USB – Boa qualidade 
Cor:  Preto 

5 Monitores: 
Especificações: 
Monitor LED 19,5” widescreen 
Tela 19,5”  tecnologia  LED Widescreen 
Tamanho da Tela 19.5" Wide (16:9) 
19.5" Wide (16:9)     200cd/m2   
Contraste Mega DCR 5M:1 (Static 1000:1) 
Resolução 1366x768 
Tempo de resposta 5ms 
Ângulo de visão 90º/65º 
Suporte de Cores 16.7 M 

5 Sistema Operacional:  Windows 7 Professional 64 bits Original 

 
5 

Pen Drive 8GB  
Especificações: 
Capacidade de armazenamento- 8GB 
Interface - USB 2.0, 3.0 
Taxa de transferência - 15M/S 
Sistemas Operacionais - Windows , MAC OS 10+ e Linux 
Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP - 4x1,6x0,4cm 
Peso aproximado do produto (kg) - 50g 
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1 Disco Rígido Externo : 
Especificações: 
Capacidade :  4 Terabytes    
Conexão:  USB  
Velocidade de transferência: Suporte a velocidade 3.0  
Sistemas operacionais suportados:  Windows8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits) 
Fonte de alimentação bivolt e cabo USB 3.0 

 
 

As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser dirimidas para o 
Administrador de Rede de Informatica I da Câmara Municipal, pessoalmente na Câmara Municipal ou 
pelo telefone (35) 3531-4770, no horário de 8 às 11 horas e 13 às 17 horas em dias úteis. 
 

____________________________________ 
LUIS ANTONIO DA PAIXÃO 

Administrador de Rede de Informática I 
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ANEXO IV 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/14 
 
 
OBJETO: 
 
Constitui o objeto desta licitação a Aquisição de equipamentos de informática para uso e manutenção 
de equipamentos danificados da Câmara Municipal, conforme termo de referência do edital. (Anexo 
III) 
 
 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________ 
 
CNPJ: _______________________________________________________________________ 
 

Apresenta esta licitante proposta comercial para o lote único abaixo, cuja especificação completa 
encontra-se detalhada no ANEXO III do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/14: 

 

Qts. Descrição Valor Unitário Valor Total 

5 Microcomputadores 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

5 Monitores  
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

5 Sistema Operacional:  Windows 7 Professional 64 bits Original 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

5 Pen Drive 8GB 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

1 Disco Rígido Externo 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

Valor Total -  

 
RAZÃO SOCIAL:_____________________________________ 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS A ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO E APÓS SER CONFERIDO E 
TESTADO PELO ADMINISTRADOR DE REDE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GARANTIA DE 1 ANO  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
(local) e (data) 
 
 

________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO V 
TERMO DE GARANTIA 

 
 

Cliente: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG 
CNPJ: 20.926.044/0001-54 
 
Objeto Conforme Anexo I – Termo de Referência do Pregão 003/14 
 
 
1 – (empresa), inscrita no CNPJ nº (informar), assegura ao cliente acima identificado uma garantia de 1 
(um) ano, sobre o objeto acima descrito, contada a partir da data de emissão deste certificado. 
 
 
2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos 
equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de 
operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes. 
 
 
3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por 
pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, 
variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, 
decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário. 
 
 
 
São Sebastião do Paraíso, ____ de __________________ de 2014. 

 
 
 

(carimbo) 
(assinatura) 
(empresa) 

 


