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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 Av. Dr. José de Oliveira 
Brandão Filho, 445 - Jardim Mediterraneè, por intermédio de Pregoeiro e equipe de apoio designados 
pela Portaria nº 008/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 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. 
 
 A sessão pública de Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo 
discriminados: 
 

Data: 14/02/2017 
Horário: 13 horas 
Endereço: Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 - Jardim 
Mediterraneè 

 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui o objeto desta licitação a aquisição de cinco computadores, uma impressora e 
suplementos de informática que serão destinados à Câmara Municipal. 

 
1.2 - A descrição dos lotes 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.  
 
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; 
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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 13 horas do dia 14/02/2017. 
 
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 subseqüente, 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 os modelos constante do ANEXO IV, com indicação da 
denominação social e do número do CNPJ da licitante; 
b) apresentar o preço do lote que se refere o ANEXO III;  
c) conter oferta firme e precisa para o lote participante, 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 indicação 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 e o lote que participará, se for participar dos dois lotes deverão vir em envelopes separados. 
 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 - Para julgamento das propostas, o PREGOEIRO levará em consideração o MENOR PREÇO 
COTADO PARA CADA LOTE, 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 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. 
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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. 
 
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; 
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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. 

 
 

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. 
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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. 
 
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 Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 
445 - Jardim Mediterraneè,  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 das fichas orçamentárias próprias da 
CÂMARA MUNICIPAL, sob os números: 
Ficha 13 - Material de Consumo 

Ficha 21 – Equipamentos e material permanente 

 
13 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 



Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso 
Estado de Minas Gerais 

 

COMISSÃO DE L ICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/17 

PREGÃO – 001/17 
 

 
Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 - Jardim Mediterraneè 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

7 

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 INFORMATICA 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. 

 

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. 
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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, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 

_______________________________________ 
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 

001/17 da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _____ de ______________de 2017. 
 
 
 
 
___________________________________________ 

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 001/17. 
 
 

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 2017. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura de representante legal da licitante 

 
 
 
OBS.: Identificar o signatário. 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 

LOTE 01 

Qts. Descrição 

 
 

5 

Computadores 
PROCESSADOR CORE I3 LGA 1151 
 
Especificações  
Codinome: Skylake  
Número do processador:i3-6100 
Cache:3 MB Intel® Smart Cache 
Tipo de barramento:DMI3 
Barramento do sistema:8 GT/s 
Conjunto de instruções:64-bit 
Extensões do conjunto de instruções:SSE4.1/4.2, AVX 2.0 
Opções integradas disponíveis: 
Litografia:14 nm 
Escalabilidade:1S Only 
Especificação de solução térmica:PCG 2015C (65W) 
 
Performance : 
Número de núcleos:2 
Nº de threads:4 
Frequência baseada em processador:3.7 GHz 
TDP:47 W 
 
Especificações de Memória : 
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória):64 GB 
Tipos de memória:DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V 
Nº máximo de canais de memória:2 
Largura de banda máxima da memória:34,1 GB/s 
Compatibilidade com memória ECC : 
 
Especificações Gráficas : 
Gráficos do processador ‡:Intel® HD Graphics 530 
Frequência da base gráfica:350 MHz 
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica:1.05 GHz 
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo:1.7 GB 
Saída gráfica:eDP/DP/HDMI/DVI 
Suporte para 4K:Yes, at 60Hz 
Resolução máxima (Intel® WiDi)‡:1080p 
Resolução máxima (HDMI 1.4)‡:4096x2304@24Hz 
Resolução máxima (DP)‡:4096x2304@60Hz 
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡:4096x2304@60Hz 
Resolução máxima (VGA)‡:N/A 
Suporte para DirectX*:12 
Suporte para OpenGL*:4.4 
Intel® Quick Sync Video: 
Tecnologia Intel® InTru™ 3D: 
Intel® Insider™: 
Intel® Wireless Display: 
Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video: 
Tecnologia Intel® Clear Video: 
Nº de telas suportadas ‡:3 
ID do dispositivo:0x1912 
Opções de Expansão : 
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Revisão de PCI Express:3.0 
Configurações PCI Express ‡:Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 
Nº máximo de linhas PCI Express:16 
 
Especificações do Pacote : 
Configuração máxima da CPU:1 
Tamanho do pacote:37.5mm x 37.5mm 
Litografia gráfica e IMC:14 nm  
Soquetes suportados:FCLGA1151 
Opções de Halógena Baixa Disponíveis:Consulte MDDS 
 
Tecnologias Avançadas : 
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡: 
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡: 
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡: 
Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡: 
Intel® 64 ‡: 
Estados ociosos: 
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®: 
Tecnologias de monitoramento térmico: 
Vantagem Intel® para pequenas empresas: 
Tecnologia de Proteção de Dados Intel ®: 
Novas instruções Intel® AES: 
Chave Segura: 
Tecnologia de Proteção de plataforma Intel ®: 
OS Guard: 
Bit de desabilitação de execução ‡: 
 
Peso bruto: 0,29Kg 
Dimensão: 10,2cm x 8,1cm x 11,4cm (Altura x Largura x Comprimento) 
 
PLACA MÃE LGA 1151 INTEL 
 
PROCESSADORES SUPORTADOS:  
Intel® Celeron® , Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 e Core™ i7 LGA 1151 6ª Geração Intel® 
 
PADRÃO:  
Micro ATX - 26.5cm x 23.5cm 
 
CHIPSET:  
Intel® H110 Express Chipset 
 
SLOT DE MEMÓRIA:  
2 x sockets DIMM DDR4 2133MHz com suporte para até 32GB de memória 
 
GRÁFICOS ONBOARD :  
1 x D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 
1 x HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 
 
ÁUDIO:  
Realtek® ALC887 Codec 
Áudio de Alta Definição com 2, 4, 5.1 ou 7.1 canais 
 
REDE:  
1 x Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) 
 
SLOTS DE EXPANSÃO:  
1 x PCI Express x16, rodando a x16 (PCIEX16)  
1 x PCI Express x1 
2 x PCI 
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INTERFACE DE ARMAZENAMENTO:  
4 x SATA 6Gb/s 
 
 
CONEXÕES USB:  
4 x USB 3.0 - sendo 2 portas traseiras + 2 portas internas disponíveis através dos conectores USB 
6 x USB 2.0 - sendo 2 portas traseiras + 4 portas internas disponíveis através dos conectores USB  
 
CONECTORES INTERNOS I/O:  
1 x conector 24-pin ATX  
1 x conector 4-pin ATX 12V 
4 x conector SATA 6Gb/s 
1 x conector para o cooler da CPU 
1 x conectores para ventoinha do sistema 
1 x conector do painel frontal 
1 x conector de áudio do painel frontal 
2 x conector USB 2.0 
1 x conector USB 3.0 
1 x conector TPM (Trusted Platform Module) 
 
CONECTORES TRASEIROS:  
2 x PS/2 (Teclado e Mouse) 
1 x D-Sub  
1 x HDMI 
2 x USB 3.0 
2 x USB 2.0 
1 x RJ-45 
1 x Serial 
1 x Paralela 
3 x Áudio jacks(Line In, Line Out e Mic In)  
 
SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADO:  
Microsoft® Windows 10 / 8.1 / 7 
Peso bruto: 0,68Kg 
Dimensão: 5,4cm x 26,5cm x 26,5cm (Altura x Largura x Comprimento) 
 
MEMORIA DESKTOP DDR4 
 
Especificações:  
CL(IDD): 15 ciclos 
Row Cycle Time (tRCmin) 46.5ns (mín.) 
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 260ns (min.) 
Row Active Time (tRASmin) 33.00ns (min.) 
UL Rating: 94V - 0 
Temperatura de Operação: 0°C a +85°C 
Temperatura de Armazenamento: -55°C a +100°C 
 
Caracteristicas:  
Tensão padrão: 1.2V 
VDDQ = 1.2V típico 
VPP - 2.5V típico 
VDDSPD = 2.2V para 3.6V 
16 bancos internos 
PCB com 31.25mm de altura  
 
Peso bruto: 0,03Kg 
Dimensão: 0,76cm x 4,57cm x 16,13cm (Altura x Largura x Comprimento) 
 
HDD 3,5 DESKTOP  
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HDs para desktop que ajudam a reduzir os custos  
 
Descrição técnica:: 
Modelo : ST1000DM003 
Serie: Barracuda 
Capacidade: 1 Tera 
Interface de conexão: SATA 6,0 / 3,0 / 1,5 
Forma Factor: 3,5 
Velocidade de rotação: 7200rpm 
Cache: 64MB 
Taxa de transferencia de dados: 210mb/s 
 
Linha : Computação pessoal 
Aplicações mais indicadas 
PCs desktop ou all-in-one 
Servidores domésticos 
Dispositivos DAS (direct-attached storage) básicos 
 
Peso bruto: 0,38Kg 
Dimensão: 2cm x 10,16cm x 14,7cm (Altura x Largura x Comprimento) 
 
Alto falante diâmetro: 2 inch 
Potência total (RMS): 5W (2.5W x 2) 
Frequencia de resposta: 100hz-20khz 
Sensibilidade: >65dB/mW 
Magnético: 4 Ohms 
Alimentação: DC 5V (USB) 
Dimensão das Caixas: 205 x 105 x 107 mm 
DVD 
Especificações: 
DRIVE OPTICO LEITOR GRAVADOR DVD 
 
Especificações:  
Suporta Double Layer DVD+/- R9 Recording Function 
Com ABS system: reduz a vibração e barulho durante gravação e leitura 
Tamanho do Buffer: 1.5MB (MAX) 
HDD deve ter tempo de acesso < 20 ms; com um mínimo de 650MB de espaço livre 
9GB de espaço livre para criar DVD de arquivo de imagem (9GB para dupla camada; 5GB para camada única) 
MTBF(Life): 70000 POH 
Requerimento do PC: Pentium 4 1.3GHz ou superior e 128MB ou mais de RAM 
SATA Half-Height internal DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R9/ DVD-R9/ DVD-RAM/DVD-ROM/ CD-R/ 
CD-RW / CD-ROM 
Dimensão do drive (A x L x P): 4,13 x 17,0 x 14,6cm  
 
DVD:  
Grava:  
DVD+R 20X máximo por CAV 
DVD-R 20X máximo por CAV 
DVD+R9 12X máximo por Zone CLV 
DVD-R9 12X máximo por Zone CLV 
DVD-RAM 12X máximo por PCAV 
Regrava: 
DVD+RW 8X por Z-CLV 
DVD-RW 6X por CLV 
Leitura:  
16X máximo por CAV 
 
CD:  
Grava: CD-R 48X por CAV 
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Regrava: CD-RW 24X máximo por Z-CLV em disco Ultravelocidade 
Leitura: 48X máximo por CAV 
 
Peso bruto: 0,55Kg 
Dimensão: 4,1cm x 17cm x 14,6cm (Altura x Largura x Comprimento) 
 
MONITOR LED 18,5 
 
Modelo: E970SWNL  
Tamanho do painel: 18,5 Widescreen (painel LED) 
Tamanho da imagem visível (diagonal): 47,0 cm  
Pixel pitch::0,3 mm 
Brilho: 200 cd/m2 
Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 
Tempo de resposta::5 ms 
Ângulo de visão horizontal: 90o 
Ângulo de visão vertical: 50o 
Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz 
Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz 
Largura de banda: 85 MHz 
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux 
Resolução máxima::1366 x 768 @ 60 Hz (HD) 
Suporte de cores:Maior que16 Milhões 
 
Conectores:  
01 -VGA (Analógico RGB) 
 
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)::Sim 
DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim 
Consumo:Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt 
Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz 
Plug & Play: DDC2B/CI 
Energy Star: Sim (EPA)  
Controles manuais::Power 
 
Peso bruto: 2,4Kg 
Dimensão: 34,8cm x 10,2cm x 48,8cm (Altura x Largura x Comprimento) 
 
Gabinete 
Suporta placas mãe Micro ATX / ATX 
Suporte a SSD 2,5 
2 portas USB 2.0 
Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 
AC97 
Espessura da chapa: 0,4mm 
7 slots PCI 
Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete 
Baias 
Quantidade de baias 5,25 : 3 exposta + 1 Interna 
Quantidade de baias 3,5: 4 Interna 
Quantidade de baias 2,5: 1 Intena 
Sistema de Refrigeração 
Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) 
Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete) 
Peso 3340 gramas (bruto com embalagem) 
Sistema Operacional 
Software baseado em tecnologia 64bits 
Qualificação Pro - 7 
Atualização mínima constante na licença SP1  
Linguagem nativa do software: Português Brasil 
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Teclado: 
Padrão ABNT  
conexão mini - dim 
tipo de conector PS2 
Mouse  
Leitor Óptico 
tipo de conector PS2 
 

5 Estabilizador 
Aplicações/Equipamentos - Computadores / Monitores / Notebooks / Scanner / Roteadores / Switches 
Proteção de sobrecarga - Sim 
Indicador luminoso de rede - Sim 
Estágios de regulação - 4 + 1 
Potência Nominal - 300VA / 300WATTS 
Tomadas - 4 
Conteúdo da Embalagem - 01 Eestabilizador 01 Manual de instruções 
Voltagem 110V 

4 Cartão Micro SD: Tamanho 32GB 
Equipamentos compatíveis - Todos com entrada SD e Micro SD 
Memória 32GB 
Sistema Operacional - Windows 97 a 2008 e MAC 
Conteúdo da embalagem - 1 Cartão de Memória Micro SD com Adaptador SD 
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) - 1,5x1,1x0,1cm 
Peso liq. aproximado do produto (Kg) - 1g 

 
 

LOTE 02 

Qts. Descrição 

1 Impressora 
Velocidade de impressão: Até 28 ppm Preto / Color 
Velocidade de impressão da primeira página: Em até 8,9 segundos em preto e até 9,5 segundos em cor 
Resolução de impressão: Preto(Melhor): Preto(Melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados; 
Cor(Melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados 
Tecnologias de resolução de impressão: HP ImageREt 3600, calibrado via PANTONE® 
Número dos cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) 
Idiomas padrão da impressora: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, PCLm, Office 
nativo, PWG Raster 
Impressão duplex automática: sim 
Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN: sim 
Imprimir a partir de USB: sim 
Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
incorporada; Wi-Fi integrado; USB de fácil acesso; Host USB 
Memória: Padrão: 256 MB; Máximo: 256 MB 
Velocidade do processador: 1200 MHz 
Ciclo de trabalho: Mensal,carta: Até 50.000 páginas 
Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000  
Peso bruto: 22,9Kg 
Dimensão: 58,4cm x 49,8cm x 40,6cm (Altura x Largura x Comprimento)rígido, Internet Explorer 6  
-Para todos os sistemas: Adobe Acrobat Reader 5, unidade de CD-ROM, porta USB  
Conteúdo da Embalagem  
-Impressora  
-4 cartuchos de impressão LaserJet para introdução pré-instalados com toner que rende aproximadamente 3000 
páginas em preto e 3000 páginas em cores  
-Unidade coletora de toner  
-Servidor de impressão integrado Ethernet  
-Kit de iniciação de marketing  
-Documentação na caixa (guia de passos iniciais)  
-Drivers de software e documentação no CD-ROM, cabo de alimentação  
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-Bandeja de multifinalidade para 100 folhas  
-Bandeja de entrada para 250 folhas  
Suprimentos Compatíveis  -Toner  
Garantia    12 meses  
Visor LCD                                                              sim  
Acompanha cabo USB 2.0                                  Sim  
Características Gerais  
-Volume mensal de páginas recomendado: de 1500 até 5000*  
-Velocidade do processador: 515 MHz  
-Linguagem standard de impressora: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript Nível 3, impressão directa em 
PDF v 1.4  
Manuseamento de papel  
-Bandejas standard de papel: 2  
-Máximo de bandejas de papel: 3  
-Manuseamento de papel standard/entrada: bandeja multipropósito para 100 folhas, entrada 250 folhas  
-Manuseamento de papel de standard/saída: bandeja de saída superior para 250 folhas  
-Opções de impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver)  
-Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL)  
-Tamanho personalizados das mídias: Bandeja multipróposito: 98 x 148 até 216 x 356 mm; Bandeja de entrada 
para 250 folhas: 148 x 210 até 216 x 297 mm; bandeja de entrada para 500 folhas, opcional: 148 x 210 to 216 x 
356 mm  
-Tipos de suportes suportados: Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média 
gramagem lustroso, alta gramagem lustroso, extra gramagem, extra gramagem lustroso, cartolina, cartão 
lustroso) transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, 
película opaca  
-Manuseio de impressões acabada: folha solta  
-Gramatura dos suportes por percurso do papel: bandeja multiuso: 60 a 216 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² 
(papel brilhante); bandeja de entrada para 250 folhas: 60 a 163 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel 
brilhante)  

 
 

As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser dirimidas para a 

Comissão de Licitação, pessoalmente na Câmara Municipal ou pelo telefone (35) 3531-4770, no 

horário de 9 às 11 horas e 13 às 17 horas dos dias úteis. 

 

 

  



Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso 
Estado de Minas Gerais 

 

COMISSÃO DE L ICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/17 

PREGÃO – 001/17 
 

 
Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 - Jardim Mediterraneè 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

18
 

ANEXO IV 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 - Lote 01 
 
 
OBJETO: 
 
Constitui o objeto desta licitação a aquisição de cinco computadores, uma impressora e suplementos 
de informática que serão destinados à Câmara Municipal 
 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________ 
 
CNPJ: _______________________________________________________________________ 
 
Apresenta esta licitante proposta comercial para o lote abaixo, cuja especificação completa encontra-

se detalhada no ANEXO III do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017: 
 

Qts. Descrição Valor Unitário Valor Total 

5 Computadores 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

5 Estabilizador 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

4 Cartão Micro SD: Tamanho 32GB 
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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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 - Lote 02 
 
 
OBJETO: 
 
Constitui o objeto desta licitação a aquisição de cinco computadores e uma impressora e 
suplementos de informática que serão destinados à Câmara Municipal. 
 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________ 
 
CNPJ: _______________________________________________________________________ 
 
Apresenta esta licitante proposta comercial para o lote abaixo, cuja especificação completa encontra-

se detalhada no ANEXO III do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017: 
 

Qts. Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 Impressora  
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 

 
  



Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso 
Estado de Minas Gerais 

 

COMISSÃO DE L ICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/17 
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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 001/17 
 
 
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 2017. 

 
 
 

(carimbo) 
(assinatura) 
(empresa) 


