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ADVERTÊNCIA 
 
A MUNICIPALIDADE DE CAPÃO BONITO ADVERTE A TODOS OS 
LICITANTES, QUE NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR EMPRESAS QUE 
DESCUMPRIREM O PACTUADO. 

 
Obs1: Favor retornar este documento em mãos ou via e-mail (sem falta) 

através e-mail editalcapaobonito@gmail.com 
 

Obs2: A proposta eletrônica está disponível para download no  
sitehttp://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php 

(junto com o edital) 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 
Recebi nesta data, o EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 - PROCESSO Nº 2435/2018 –

REGISTRO DE PREÇOS: para a aquisição de Equipamentos de Informática e Cadeiras Secretária, para a 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças - CPD, deste Município, conforme especificações 

constantes do Anexo I – Termo de Referência, do presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará em 

23 de outubro de 2018, às 09h00min. 

 
 

Capão Bonito, __________ de _____________________ de 2018. 
 
 
 

NOME: _____________________________________________________________ 
 
 

RG: ____________________________________________ 
 
 
 

ASS: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO DA EMPRESA: 
 

mailto:editalcapaobonito@gmail.com
http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 
REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 2435/2018 
 

 
1. PREÂMBULO 
1.1 O MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO torna público, para conhecimento dos interessados que, na sala de reunião 

da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, será realizada 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – REGISTRO DE 
PREÇOS EM REGIME DE ENTREGA PARCELADA, o qual será processado de acordo com o que determina a 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 039 de 12 de julho de 2005, Decreto 
Municipal nº 047 de 19 de junho de 2015 e no que couber a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 
2014, além das Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 

1.2 Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 01 - "PROPOSTA" e nº 02 - 
"DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Setor de Licitações, localizado na Prefeitura do Município de CAPÃO 
BONITO às 09h00min do dia 23 de outubro de 2018. A sessão pública dirigida por Pregoeiro se dará no 
mesmo dia e local, às 09h00min, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e seus anexos.  
 

1.3 Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 

I. TERMO DE REFERÊNCIA E MÉDIA DE MERCADO; 
II. FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 

III. MODELO DE DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 

IV. MINUTA DO CONTRATO; 
V. MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO; 

VI. MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
VII. DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

VIII. FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO). 
 

 
2. DO OBJETO 
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS para a 

aquisição de Equipamentos de Informática e Cadeiras Secretária, para a Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças - CPD, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de 
Referência, do presente edital. 

 
3. DO PREÇO E ENTREGA 
3.1 Estima-se o valor global desta licitação em R$ 1.023.233,17 (quinhentos e sessenta e cinco mil e cento e 

oitenta e oito reais e dezessete centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

3.2 Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA corresponde à média dos preços 
praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando 
as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua 
proposta. Atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 

 

3.3 O prazo de entrega dos itens será parcelado em até 05 (cinco) dias corridos após recebimento da Ordem 
de Fornecimento emitido pela Secretaria requisitante, sendo que o local da entrega será na Secretaria Municipal 
requisitante. 

 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

3 
Favor NÃO grampear os documentos de Credenciamento e dos Envelopes nº 01 e 02. 

3.4 A entrega será efetuada de forma parcelada, ficando condicionado à solicitação efetuada pela Municipalidade, 
através da Secretaria Municipal requisitante, ou servidor previamente designado, o acompanhamento das 
entregas. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 As despesas correrão por conta das dotações do orçamento da Prefeitura Municipal de Capão Bonito a época 

das respectivas requisições. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 Somente poderão participar da presente licitação, empresas que atenderem às disposições deste edital. 

 
5.1.1 A licitante MICROEMPRESA ou EMPRESADE PEQUENO PORTE que desejar gozar dos benefícios das Leis 

Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original 
ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou 
EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de 
certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente 
atualizada. O referido documento deverá estar FORA dos envelopes nº 01 e 02. 
 

5.1.2 Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar os documentos relacionados no item 8 deste edital. 

 
5.1.3 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 

para efeito de assinatura do contrato (LC nº 147, art. 42); 
 
5.1.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição (LC nº 147, art. 43, caput); 

 
5.1.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa (LC nº 147, art. 43, § 1º); 

 
5.1.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.5, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 
5.1.7 Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 

competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado por um 
dos membros da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação; 

 
5.1.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 

ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
5.1.9 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 

expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
5.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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5.1.11 Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o 
futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 5.1.1; 

 
5.1.12 O Pregoeiro diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar 

a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico; 
 
5.1.13 Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão consignados em 

ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo de 3 (três) 
concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93); 

 
5.1.14 A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal (is), ou por 

procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada 
até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a 
participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam 
da manifestação daquele representante; 

 
5.1.15 Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando externamente os dados 

da licitação, conforme item 6.8; 
 
5.1.16 A licitante fica obrigada a DECLARAR que não foi suspensa nem declarada inidônea para licitar em qualquer 

esfera da Administração Pública, bem como, que desconhece qualquer fato impeditivo de sua participação nesta 
licitação FORA dos envelopes nº 01 e 02(modelo Anexo III); 

 
5.2 Será vedada a participação: 
 
5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública 

em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de falência; 
 
5.2.3 – Sob a forma de consórcio. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
6.1 A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente. 

 
6.2 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 
 
6.2.2 Instrumento particular de procuração, nos moldes do ANEXO V, com poderes para formular ofertas e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de 
seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
6.2.3 Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo 

estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos 
de eleição dos administradores. 
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6.2.3.1 A apresentação, na fase de credenciamento, do documento que se enquadre na exigência do Item 6.2.3 
dispensa a apresentação do mesmo documento no envelope nº 02 (Habilitação). 

 
6.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente 

certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da Sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
6.5 Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 
presente licitação. 

 
6.6 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  
 
6.7 Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a declaração de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitação e o formulário de dados cadastrais, de acordo com modelos contidos nos ANEXOS VII e VIII 
respectivamente do presente Edital. A referida declaração e o referido formulário deverão estar FORA dos 
envelopes nº 01 e 02. 

 
6.8 -Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 

habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 
seguintes dizeres em sua face externa: 

 
ENVELOPE 01 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 
REGISTRO DE PREÇOS 
PROPOSTA DE PREÇO 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ) 
 

ENVELOPE 02 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ) 
 
 

7 DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1 Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO II, que a licitante 

preencherá e inserirá no envelope nº 01. 
 

7.2 Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço unitário por item e marca; 
d) indicação do número do CNPJ, através do papel timbrado da empresa ou da aposição do respectivo carimbo; 
e) indicação da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato. 

 
7.3 Cada concorrente deverá computar, nos preços que cotará todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
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7.4 Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da proposta. 
 
7.5 Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, 

desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam, ou seja, manifestamente inexeqüíveis (art. 40 
X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
7.6 Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 

 
7.7 A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2005 de 12 de Julho de 2005e Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber, bem como demais normas complementares. 

 
7.8 O prazo de eficácia da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope 

(art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.9 A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 

prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

7.10 Tendo em vista a grande quantidade de itens constates do objeto do Pregão Presencial e afim de facilitar e 

agilizar a andamento dos trabalhos, bem como imprimir maior rapidez no desenrolar da oferta de lances, 

solicitamos às licitantes que, se possível, juntamente com a sua proposta escrita apresentem arquivo 

eletrônico em CD ou outra mídia eletrônica, contendo cópia da mesma no mesmo formato enviado, 

preenchendo o campo destinado ao CNPJ da empresa com (.), (/) e (-), no seguinte modelo: 

00.000.000/0000-00 e a razão social da empresa licitante, sendo o referido CD ou mídia devolvida ao 

representante presente na sessão de licitação. 

 

7.11 O modelo de planilha eletrônica de propostas segue anexo a este edital, para que os licitantes 

proponentes possam preencher o valor unitário, assim como a marca de cada item ofertado. 

 

7.12 Eventuais divergências entre a proposta constante do arquivo eletrônico e a apresentada na forma do item 

7.1, será considerada válida a proposta escrita na forma do item 7.1. 

 
8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1 Serão consideradas habilitadas as participantes que apresentarem documentos relativos a: 
8.1.1 Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

 
a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 

 
a1) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores e se apresentar no credenciamento não há necessidade do mesmo; 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício; e, 
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b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
8.1.1.1 A apresentação, na fase de credenciamento, de documento que se enquadre na exigência do Item 8.1.1 

dispensa a apresentação do mesmo documento no envelope nº 02 (Habilitação), podendo este ser 
devolvido ao licitante caso seja apresentado também no envelope nº 02 (Habilitação); 

 
8.1.2 Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social; 
c) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 

República), Estadual e Municipal da sua sede emitida pelos órgãos arrecadadores; e 
d) Certidões negativas de débito relativo à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 
e) Certidão de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT; 
 
8.1.3 Qualificação Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93): 

 
a) Atestado(s), firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante 

executa ou já executou satisfatoriamente as atividades do objeto desta licitação (Atestado de Capacidade 
Técnica); 

 
8.1.4 Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93): 
 

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão 
anterior à data da entrega das propostas de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; caso não haja prazo 
hábil para a expedição da mesma, em virtude da exigüidade do prazo de abertura do pregão, poderá ser 
entregue o protocolo do requerimento da Certidão junto ao Cartório; no entanto, a adjudicação do objeto e 
homologação do processo, bem como a assinatura do contrato, só se efetuará, após a apresentação da 
Certidão, constituindo-se pré-requisito para tal, sob pena de desclassificação do licitante, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste edital. 

 
8.1.5 Declaração da licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos 

moldes do ANEXO VI. 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente 
ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 
9.1.2 Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do 

próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (seis) meses, a contar de 
sua expedição, exceto ao item 8.1.3 alínea “a” (Atestado de Capacidade Técnica) que se trata de qualificação 
técnica. 

 
9.1.3 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 
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9.1.4 A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, também 
por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 
9.1.5 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o nº do CNPJ 

e endereço respectivo. 
 
9.1.6 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se a licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial. 
 
9.1.7 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não 

possam ser entendidos. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
10.1 O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e as que 

seguem: 
 
10.2 No dia, hora e local designado neste edital, as proponentes deverão comprovar ao Pregoeiro a representação 

para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1 deste edital. 
 
10.3 Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos representantes 

das empresas interessadas, serão recebidos pelo pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 
10.4 Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
10.5 Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serões rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 

Pregoeiro e representantes das empresas.  O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA 
DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade 
com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 
10.6 Serão desclassificadas as propostas, que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, 

considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela proponente, por simples 
manifestação de vontade de seu representante. 

 
10.7 As demais propostas serão classificadas, provisoriamente, em ordem crescente de preços. 
 
10.8 Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, será realizado sorteio para fins da classificação e 

composição da lista classificatória. 
 
10.9 Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então 

havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados e propostas eventualmente 
desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória. 

 
10.10 O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes das 

licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço 
superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas 
classificadas na forma do item 10.9. 

 
10.11 Quando não forem verificadas no mínimo três propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 

serão chamados a dar lances verbais os representantes das empresas que apresentaram as melhores 
propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 
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10.12 O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações 
provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes.   

 
10.13 Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 

bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 
 
10.14 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

constantes deste edital. 
 
10.15 Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço unitário, consignando-a em ata. 
 
10.16 Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de preços 

definidos pela Administração. 
 
10.17 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido preço 

melhor.  
 
10.18 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação da 

empresa classificada em primeiro lugar. 
 
10.19 Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste 

Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 
 
10.20 Sendo considerado inabilitado a proponente, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo 
lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de 
nova análise e negociação dos preços ofertados. 

 
10.21 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada, será 

declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 
interpor recurso às licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 

 
10.22 Na ausência de recursos, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e encaminhado o processo à Autoridade 

competente para homologação do certame.  
 
10.23 No caso de interposição de recursos, após o julgamento, o objeto será adjudicado e o certame homologado pela 

Autoridade competente. 
 
10.24 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser 

devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 
interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia do 
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pela proponente adjudicatária. 

 
10.25 Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 

praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo pregoeiro, demais membros da 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

 
10.26 No caso das MICROEMPRESAS e EMPRESASDEPEQUENOPORTE proceder-se-á conforme descrito no item 

5, subitem 5.1.5, dando seqüência à abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma falha, 
omissão ou irregularidade na documentação de regularidade fiscal.   
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10.27 Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios, as informações dispostas no item 8 
deste edital.  

 
10.28 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 147 art. 44, caput). 
 

10.29 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
10.30 Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (LC n° 
147, art. 44, § 2º); 

 
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Declarada a vencedora, as proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as 
contrarrazões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), independentemente de qualquer 
comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 
11.2 As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra junto ao Setor de Licitações, no endereço 

indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 9h00min às 16h00min, sob pena de configurar-se a 
desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

 
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública do pregão importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
11.4 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 

autoridade competente. 
 
11.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1 É condição para assinatura da Ata de Registro de Preços a apresentação de todos os documentos, certificados, 

laudos ou documentos equivalentes exigidos no Anexo I do presente edital. 
 
12.2 Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de preços estarão obrigados a retirar as Notas de Empenhos que 

poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
 

12.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 

12.4 Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o fornecedor deverá providenciar e encaminhar ao órgão 
contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para 
com a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e certidões negativas de 
tributos e contribuições federais, dívida ativa da união expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional e ainda a Certidão Negativa de débitos estaduais da sede da licitante, sob 
pena de a contratação não se concretizar. 
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12.5 É facultado à Municipalidade, através da Secretaria dos Negócios Jurídicos, quando o convocado não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocarem os 
licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório. 
 

12.6 Decorridos 60 (sessenta) dias, da data da apresentação das propostas, sem a comunicação para a contratação, 
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

12.7 A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços do contrato, se verificar incorreções relacionadas à quantidade e qualidade dos serviços ora 
executados. 
 

12.8 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da 

respectiva Ata. 

 

12.9 O cancelamento do registro de preços, ocorrerá nas hipóteses e nas condições implementadas pela contratada, 

conforme abaixo: 

 

a) Recusar-se a realizar os serviços no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo 

preestabelecido neste Edital; 

b) Incorrer em atraso na realização dos serviços e fornecimento dos materiais; 

c) Falir ou dissolver-se; ou  

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

12.10 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 

forem exigidas na licitação. 

 
13. DO PAGAMENTO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
13.1 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a apresentação na Divisão 

de Contabilidade, da documentação fiscal completa, correspondente aos produtos fornecidos no mês anterior, 
acompanhado do Atestado de Aceite dos referidos produtos, emitido pela Secretaria Municipal requisitante ou 
por servidor por ela designado, sendo que a entrega da documentação incompleta, impede a liberação do 
pagamento. 

 
13.2 Os pagamentos serão efetuados através do sistema de depósito em conta corrente, a ser indicada pela 

Contratada, descontados encargos sociais, conforme Legislação vigente.  
 
13.3 Para a liberação do pagamento, a empresa licitante contratada deverá estar em situação regular perante o 

I.N.S.S e o F.G.T.S, bem como não poderá estar inadimplente, com relação à tributos de qualquer natureza, com 
a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, independente destes estarem ou não inscritos em Dívida Ativa.  

 
13.4 A situação regular de pessoa jurídica perante o F.G.T.S e o I.N.S.S deverá ser comprovada mediante a 

apresentação da Folha de Pagamento e do Recolhimento das referidas guias, relativas às notas fiscais 
correspondentes ao mês imediatamente anterior, dos serviços realizados pela contratada. 

 

13.5 O prazo de entrega dos itens será parcelado em até 05 (cinco) dias corridos após recebimento da Ordem 
de Fornecimento emitido pela Secretaria requisitante, sendo que o local da entrega será na Secretaria Municipal 
requisitante. 
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13.6 A Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, designará servidor(es) a Comissão de Recebimento de Materiais e 

Serviços da Secretaria requisitante, para acompanhamento das entregas dos itens, o(s) qual(is) deverá(ão), 
obrigatoriamente, verificar se os mesmos são condizentes com as necessidades e especificações constantes do 
Anexo I – Termo de Referência do presente edital. 

 
14. DAS SANCÕES 

 
14.1 A inabilitação de licitante classificada, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7 deste 

instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da proposta, sem 
embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 

 
14.2 As licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por ato ou 

omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou 
ainda, desistir do lance ofertado. 

 
14.3 Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pela Prefeitura do Município de Capão Bonito, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 
anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições 
ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à 
Administração. 

 
14.4 À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a saber: 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, de que não resulte prejuízo para a Contratante; 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a Contratante; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Capão 
Bonito por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções de 
que resulte prejuízo para a Contratante; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 
ilícito penal. 

 
14.5 É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 
 
14.6 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
14.7 Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 

contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 
10.520/2002. 

 
14.8 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

intimação do interessado.  
 
14.9 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis, contados da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
15 DAS INFORMAÇÕES 
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15.1 As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, 
por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 9h00min às 16h00min, até 48 horas da 
data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via e-mail todas às empresas que 
retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo. 

 
16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações a licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 
2º da Lei Federal 8.666/93. 

 
16.2 Caberá ao Pregoeiro e à equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 
 
16.3 Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das propostas 

será designada nova data para a realização do certame. 
 
16.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste Pregão. 
 
16.5 Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderá retirar na Prefeitura Municipal 

de Capão Bonito, no horário de expediente até o último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação, 
mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (Dez reais), através de Guia de Arrecadação ou gratuitamente 
pelo site www.capaobonito.sp.gov.br 

 
16.6 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da 
formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 
16.7 A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 

exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a 
instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 
16.8 A Secretaria Municipal de Administração e Finanças será o gestor do contrato durante toda sua 

execução. 
 
16.9 A Prefeitura do Município de Capão Bonito poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em 

parte a presente licitação. 
 

Capão Bonito, 02 de outubro de 2018. 
 

 
 

Marco Antonio Citadini 
- Prefeito Municipal– 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 2435/2018 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MÉDIA DE MERCADO 

 
 

1. DO OBJETO: 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS para a 

aquisição de Equipamentos de Informática e Cadeira Secretária, para a Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças - CPD, deste Município, conforme especificações abaixo: 
 
 

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor Unit. 

Máximo 
Permitido 

01 100 Und 

Teclados 
Descrição: Teclado multimídia; com cabo; conector USB; com 105 
teclas do tipo “chiclete”; com tecla de função (fn); com funções de 
volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso e avanço; padrão ABNT2; 
em plástico rígido preto; garantia mínima de 12 meses. Referência: 
Dell, Microsoft, Logitech, Genius, HP, entre outras. 

R$ 46,33 

02 100 Und 

Mouse  
Descrição: Mouse óptico; resolução de 1000 dpi; cabo de 1,80 m; 3 
botões com botão de rolagem (scroll); em plástico rígido preto; 
garantia mínima de 12 meses. Referência: Dell, Microsoft, Logitech, 
Genius, HP, entre outras. 

R$ 31,00 

03 50 Und Cabos USB para impressora. R$ 12,58 

04 50 Und Cabo de força três pinos modelo novo. R$ 17,66 

05 70 Und 

Bloco de ligação interna BLI-10; com encaixe para canaleta; 
terminais em latão estanhado; conexão dos condutores aos 
terminais do tipo “wire wrap”; corpo em resina ABS; garantia 
mínima de 12 meses. 

R$ 14,66 

06 50 Und 

Placa de Rede - Descrição: Ethernet; 1 x RJ45; 10/100/1000 Mbps 
“half-duplex” e 20/200/2000 Mbps “full-duplex” com Auto 
Negociação / AUTO MDI / MDIX; PCIe 32-bit; com suporte para 
“wake-on-lan”; compatível com os padrões/protocolos IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x; led indicador de taxa de 
transferência e atividade; certificação FCC, CE, RoHs; garantia 
mínima de 12 meses. 

R$ 88,00 

07 02 Und 

Impressora Plotter Jato de Tinta; resolução: até 1.200 x 1.200 dpi 
otimizados; tecnologia: jato de tinta térmico; alimentação: por folha 
e por rolo, com bandeja de entrada e cortador automático; tamanho 
do papel: rolo de 279 a 610 mm (11" a 24") ou folha de 210 x 279 a 
610 x 1.897 mm (8,3" x 11" a 24" x 74,7"), padrão: A4, A3, A2, A1 (A, 
B, C, D, com espessura de até 11,8 milésimos de polegada; 
diâmetro externo do rolo: 100 mm; tipos de mídia: papel comum, 
reciclado e revestido (revestido, revestido de gramatura alta, 
brilhante), papel técnico (papel vegetal, vellum), filme (transparente, 
fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, 
premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno); memória 
mínima: 256 MB; desenhos de linha: 45 s/página em A1/D e 60 

R$ 3.360,66 
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impressões em A1/D por hora; interfaces: fast ethernet (100Base-T), 
usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi; linguagem de impressão: JPEG; 
margem: 5 mm (0,2") em cada lateral para rolo ou folha; tinta: base 
em corantes para “coloridos” (C, M e Y) com gota de 5,5 pl e base 
em pigmentos para preto (K) com gota de 12 pl; largura mínima da 
linha: 0,04 mm (0,0016”), com garantia de 0,07 mm (0,0028") 
(ISO/IEC 13660:2001(E)); cabeça/cabeçote de impressão único para 
todas as cores; com eixo para rolo incluso; garantia mínima de 12 
meses. Referência: HP DesignJet T120 ou similares. 

08 05 Und 

Digitalizador de documentos (Scanner): com alimentador 
automático de documentos (ADF), frente e verso (duplex) para no 
mínimo 75páginas, com gramatura de 50 à 130 g/m²; resolução: 600 
dpi x 600 dpi; área de digitalização: 216 mm x 914 mm, sendo 
mínimo 52 mm x 73,7 mm; formatos de papel: A3 com função 
pontuação, B4 com função de pontuação, cartões de visita, Cartões 
de plástico, 10 x 15 cm, A8, letter legal, letter, B5, A6, A5, A4; 
profundidade de cor: 16 Bits cor / 8 Bits monocromático para 
entrada e 48 Bits cor / 24 Bits monocromático para saída; fonte de 
luz: LED; velocidade de digitalização: mínimo de 50 imagens/min e 
25 páginas/min para monocromático e cor; tratamento de 
documentos: diminuição, melhoria de cor (RGB) e texto, avançar 
páginas em branco, agrafagem A3, remoção de perfuração, edição 
de imagem (avançada), configurações predefinidas, divisão em 
áreas (automática), correção de inclinação (automática), detecção 
de P/B e cores, junção a B4, duplicação de imagem, rotação 
automática de imagem, optimização de margem, corte para 
ajustamento automático de tamanho, máscara de desfocagem e 
redução de efeitos moiré; formato de saída: JPEG, TIFF, TIFF 
múltiplo, PDF, PDF com função de localização e PDF protegido; 
integração de documento: e-mail, ftp, impressão, pastas web, 
pastas de rede; volume de trabalho: 2.000 páginas por dia; conexão: 
usb 2.0 (mínimo); controlador: TWAIN, WIA e ISIS; com 
reconhecimento óptico de caracteres (OCR); garantia mínima de 12 
meses. Referência: EpsonGT-S55 ou similares. 

R$ 5.835,66 

09 05 Und 

Projetor Multimídia: número de pixel: mínimo de 1.000.024 pixels; 
resolução nativa máxima: mínimo de 1280 x 800 (WXGA); brilho de 
branco/cor (intensidade): mínimo de 3.600 lumens; método de 
projeção: frontal/traseira/teto; razão de aspecto: 16:10; correção de 
keystone: mínimo de -30° a +30° para vertical e horizontal; razão de 
contraste: até 15.000:1; reprodução de cor: até 1 bilhão de cores; 
duração da lâmpada: mínimo de 6.000 horas p/ modo normal e 
10.000 horas p/ modo econômico; conexão mínima: 1x hdmi (com 
mhl), 1x d-sub15 (computador), 1x usb-a, 1x usb-b, 1x rca – vídeo 
(amarelo), 2x rca - áudio estéreo (branco/vermelho), wireless 
(integrado); alto-falante: 1x 2w; tipo de lente: zoom óptico (manual), 
foco manual; distância focal: 1.49-1.72 (16.9 mm-20.28 mm); 
tamanho de projeção (tela): de 33" a 320" (0.91m - 10.89 m); razão 
de zoom: 1-1.2; tensão de alimentação: 100v – 240v ac +/- 10%, 
50/60 Hz (bivolt); segurança: trava kensington(trava de segurança); 
temperatura de operação: de 5°c a 35°c; garantia mínima de 12 
meses. Referência: Epson PowerLite W42+ ou similares. 

R$ 6.126,33 

10 20 Und 
Telefone s/ Fio: sem identificador de chamadas; com tecnologia 
dect 6.0; discagem rápida: mínimo de 10 números; com tecla de 

R$ 137,66 
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localização do fone; garantia mínima de 12 meses. Referência: 
Intelbras TS 40 ou similares. 

11 50 Und 
Cabo p/ Monitor: conector D-Sub (VGA) x D-Sub (VGA); 
comprimento: 1,5 metro. 

R$ 26,00 

12 03 Und 

Caixa acústica (Sound Bar): potência (RMS): 300w; canais: 2.1; com 
tecnologia dolby digital; subwoofer: 6.5", sem fio, com bassreflex; 
modos de som: mínimo 5; conexão mínima: 1x hdmi (entrada, com 
anynet+), 1x hdmi (saída, com tv-arc), 1x usb, 1x 3.5mm áudio 
estéreo, 1x S/PDIF áudio (óptico), bluetooth; conectividade com 
smatphone (via bluetooth/aplicativo); formato decodificador: aac, 
mp3, wav, wma, ogg e flac; tensão: 110/220v (bivolt); com controle 
remoto, cabo óptico e suporte de parede (inclusos); garantia 
mínima de 12 meses. Referência: Samsung Soundbar 300 W K450 
(HW-K450/ZD) ou similares. 

R$ 1.712,00 

13 100 Und 
"Monitor: LED, widescreen, 18.5"", com conector VGA (D-Sub), 
fonte interna, 
garantia: mínima de 12 meses." 

R$ 526,66 

14 100 Und 

"Kit para computador (01): 
1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos 
(cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 
1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; 
litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e 
tecnologia de  
virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU 
integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 
ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler. 
2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a 
memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 
2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 
4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 
3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; 
conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais 
de alta definição; conector PS/2 para teclado e conectar PS/2 para 
mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conectar interno ou externo 
para porta Serial (RS232); placa com todos os  
capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 
3- Memoria: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz. 
4- Garantia: Mínima de 12 meses." 

R$ 1.473,33 

15 100 Und 

"Kit para computador (02): 
1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos 
(cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-
bit; velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; suporte à memórias 
DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias 
ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às 
instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização 
(VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao 
processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, 
com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 
1151; box com cooler. 
Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a 
memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot 
DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 

R$ 1.730,00 
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mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas 
USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 
6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 
portas SATA 6Gb/s; conectar VGA/RGB (D-Sub), conector DVI-D, 
conector DisplayPort, conector HDMI; adaptador de rede Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais 
de alta definição; conector PS/2 para teclado e conectar P512 para 
mouse; placa com todos os capacitares eletrolíticos do tipo sólido." 

16 30 Und 

Modem ADSL: função: Router e Bridge; suporte à: ADSL (Multi-
mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T 
G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)), ADSL2 (ITU-T 
G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A), 
ADSL2+ (ITU-T G.992.5 Annex A/M), com seleção manual e auto 
fallback; detecção auto VPINCI; interface: 1 x RJ-11 (ADSL), 1 x RJ-
45 10/100BASE-TX auto MDI//MDIX; transferência (downstream I 
upstream): G.dmt (8 Mbps / 832 Kbps), G.lite (1.5 Mbps / 512 Kbps), 
ADSL2 (12 Mbps / 1 Mbps), ADSL2+ (24 Mbps / 1 Mbps), ou 
superiores; protocolo de conexão: AAL5, PPPoE, LCP, IPCP, PAP, 
CHAP, RFC 2364; protocolo de rede: ICMP, NAT, roteamento 
estático, DHCP (server, client e relay), SNTP, DNS relay, proxy 
(DDNS e IGMP), IPv4 e IPv6; segurança: filtro (MAC, pacote, SPI e 
DOS), autenticação (PAP e CHAP); VPN (IPSec/PPTP/L2TP pass-
through); interface de configuração WEB; QoS; alimentação: fonte 
externa bivolt. Referência: D-Link DSL-2500 ou similares 

R$ 188,33 

17 10 Und 

"Switch 24 portas Gigabit: 19"", para montagem em rack; interface: 
24X RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX); 
protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; 
consumo: 13.1W (220V/50Hz) máximo; QoS (802.1p/DSCP QoS); 
capacidade de comutação mínima: 48 Gbps; suporte aprendizagem 
de endereço MAC com auto envelhecimento; tabela MAC: 8K; jumbo 
frame: 10Mb; taxa de encaminhamento de pacotes: 35.7Mpps; 
método de transferência: store-and-forward; certificação FCC, CE, 
RaHS;  
alimentação: fonte interna bivolt. Referência: TP-Link TL-SG1024 ou 
similares." 

R$ 676,66 

18 05 Und 

Switch 48 portas Gigabit: 19", para montagem em rack; interface: 
48X RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX); 
protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; 
consumo: 29.8W (220V/50Hz) máximo; capacidade de comutação 
mínima: 96 Gbps; suporte aprendizagem de endereço MAC com 
auto envelhecimento; tabela MAC: 16K; jumbo frame: 12Mb ; taxa de 
encaminhamento de pacotes: 71.4Mpps; método de transferência: 
store¬and-forward; certificação FCC, CE, RoHS, alimentação: fonte 
interna bivolt. Referência: TP-Link TL-SG1048 ou similares. 

R$ 1.824,00 

19 70 Und 

"Computador (02): 
1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos 
(cores) e 4 
núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; 
velocidade do barramento: 8 GTIs DMI3; suporte à memórias DDR4: 
2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; 
memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às 
instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização 
(VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao 

R$ 3.256,66 
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processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, 
com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 
1151; box com cooler.                                                                                                                                                                                       
2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a 
memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot 
DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 
mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas 
USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 
6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 
portas SATA 6Gb/s; conector VGAIRGB (D-Sub), conector DVI-D, 
conector DisplayPort,  
conector HDMI; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) 
integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; 
conector PS12 para teclado e conector PS12 para mouse; placa com 
todos os  
capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 
3- Memoria: Módulo com 4GB, DDR-4, 2400Mhz. 
4- HD 1TB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5"". 
5- Gravador de DVD: Preto, interface SATA, garantia: mínima de 12 
meses. 
6- Gabinete para computador: com 4 baias para fixação de drives  
(DVD/CD), no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5"", 
laterais removíveis (ambos os lados), no mínimo 2 portas USB 
frontais, conectores frontais para microfone e fone de ouvido, fonte 
de 250W (inclusa), com cabo de energia padrão ABNT de no mínimo 
1,5 m (incluso). 
7- Monitor: LED,  widescreen, 18,5”, com conector VGA (D-SUB), 
fonte interna, garantia mínima de 12 meses. 
8- Garantia: Mínima de 12 meses.  

20 100 Und Bateria p1 placa mãe: 3V, tipo moeda, CR 2032. R$ 4,66 

21 20 Und 

Notebook: com processador: de última geração com no mínimo 2 
núcleos, velocidade de pelo menos 2.0ghz e com cache no mínimo 
de 3MB; Memória: de 8GB DDR3L MHz SDRAM, com expansão de 
até 16GB; Tela: de no mínimo 15''' com resolução de 1366 x 768 
LED; HD: no mínimo 1TB SATA e rotação de 5400RPM; Portas de 
conexões: 2 x USB 3.0, 1 x USB2.0, 1 x HDMI, 1x VGA, 1 fone de 
ouvido, unidade DVD+/-1RW com velocidade de 8 x 8.9 mm; 1 
entrada de áudio estéreo, 1 x -rj-45/ethernet 10/100/1000 Mbps; 
placa de rede wireless 802.11 b/g/n, rede sem fio bluetooth 4.0;Com 
leitor de cartões SD/Multimídia 3 em 1 SD/ SDHC/ SDXC; Placa de 
vídeo: lntergrada dedicada de 64-bit com clock de pelo menos 
300Mhz ou superior; Bateria: de no mínimo 4 celulas 250? mAh; 
Webcam: 

R$ 2.673,33 

22 40 Und 
Cabo USB p/ impressora: comprimento mínimo: 3 metros; USB-A x 
USB-B. 

R$ 15,00 

23 50 Und 
Caixas de som p1 PC: 4W RMS, conexão USB, compatível com PC e 
Notebook, potência de saida: 2 Wx 2 RMS. 

R$ 48,33 

24 200 Und 

Tablet: com tela capacitiva sensível ao toque, com sistema 
operacional android versão 5.0 ou superior; Com processador com 
8 núcleos com frequência de 1,9 GHz + 1.3 Ghz e memória RAM 
padrão de 3GB; 32Gb de memória interna e suporte para cartão de 
memória tipo micro sd, podendo suportar até 128GB; tela do tipo 
com 9,7''' com resolução de 2048 x 1536 (QXGA), suporte a rede 

R$ 1.160,00 
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sem fio 802.11b/g/n, entrada de cartão nano SIM (4FF) para 
conexões 2G GSM (GSM 900, GSM 850, DCS 1800, PCS1900), 3G 
WCDMA ( B4 (AWS), B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)) e 4G 
LTE FDD (B28 (700),B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 
(850), B7 (2600), B17 (700)); GSM com frequência de 
850/900/1800/1900 MHz e de dados 850/900/1900/2100 MHz.; A-GPS 
com suporte a GLONASS; Com bluetooth 4.1 (A2DP, AVRCP, HSP, 
DI, HFP, HID, HOGP, MAP, OPP, PAN e PBAP); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 
2.4+5GHz, HT40; Suporta documento como: Pdf, Doc, Docx,Pps, 
Ppt, XIs e Xlsx, também suporta formatos de áudio como: M 
P3,WAV,WMA, M4A, 3GA ,AAC, ?GG, OGA, I MY, RTTTL, 
RTX,OTA,AM R ,AWB, FLAC, M I D, M I DI,XMF e MXMF; e vídeos 
como: MKV, WMV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, ASF, WEBM, AVI e FLV. 
Com 12 meses de garantia. 

25 20 Und 

WEBCAM HD 1080P; Vídeo chamadas HD Design, "fold-and-go" e 
giratório, microfone embutido com redução de ruídos, correção de 
luz automática, foco automático, conexão USB 2.0 ou superior, 
compatibilidade: Windows 7, 10. Com 12 meses de garantia. 

R$ 521,66 

26 50 Und 

Cadeiras Secretária com rodas:  
Descrição: Cadeira estofada em tecido preto, giratória, sem apoio 
para braços, com rodízio, com regulagem de altura a gás, com 
regulagem de profundidade do encosto, com assento de 42 cm x 40 
cm, com pés revestidos por plástico, de acordo com a NR17. 

R$ 211,33 

27 10 Und Telefone com Fio sem Bina. R$ 38,68 

 
 

Valor Total: R$ 1.023.233,17 (quinhentos e sessenta e cinco mil e cento e oitenta e oito reais e dezessete centavos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

20 
Favor NÃO grampear os documentos de Credenciamento e dos Envelopes nº 01 e 02. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 2435/2018 

 
 

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS 
para a aquisição de Equipamentos de Informática e Cadeira Secretária, para a Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças - CPD, deste Município, de acordo com o Anexo I do Edital do Pregão Presencial 
nº 064/2018, conforme especificações abaixo: 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  CNPJ nº 

 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 

01 100 Und 

Teclados 
Descrição: Teclado multimídia; com cabo; 
conector USB; com 105 teclas do tipo 
“chiclete”; com tecla de função (fn); com 
funções de volume, mudo, leitura/pausa, 
retrocesso e avanço; padrão ABNT2; em 
plástico rígido preto; garantia mínima de 12 
meses. Referência: Dell, Microsoft, Logitech, 
Genius, HP, entre outras. 

 

 
 

R$ 

02 100 Und 

Mouse  
Descrição: Mouse óptico; resolução de 1000 
dpi; cabo de 1,80 m; 3 botões com botão de 
rolagem (scroll); em plástico rígido preto; 
garantia mínima de 12 meses. Referência: 
Dell, Microsoft, Logitech, Genius, HP, entre 
outras. 

 

R$ 

03 50 Und Cabos USB para impressora.  R$ 

04 50 Und Cabo de força três pinos modelo novo.  R$ 

05 70 Und 

Bloco de ligação interna BLI-10; com encaixe 
para canaleta; terminais em latão estanhado; 
conexão dos condutores aos terminais do 
tipo “wire wrap”; corpo em resina ABS; 
garantia mínima de 12 meses. 

 

R$ 

06 50 Und 

Placa de Rede - Descrição: Ethernet; 1 x 
RJ45; 10/100/1000 Mbps “half-duplex” e 
20/200/2000 Mbps “full-duplex” com Auto 
Negociação / AUTO MDI / MDIX; PCIe 32-bit; 
com suporte para “wake-on-lan”; compatível 
com os padrões/protocolos IEEE 802.3, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x; led 
indicador de taxa de transferência e 
atividade; certificação FCC, CE, RoHs; 
garantia mínima de 12 meses. 

 

R$ 
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07 02 Und 

Impressora Plotter Jato de Tinta; resolução: 
até 1.200 x 1.200 dpi otimizados; tecnologia: 
jato de tinta térmico; alimentação: por folha e 
por rolo, com bandeja de entrada e cortador 
automático; tamanho do papel: rolo de 279 a 
610 mm (11" a 24") ou folha de 210 x 279 a 
610 x 1.897 mm (8,3" x 11" a 24" x 74,7"), 
padrão: A4, A3, A2, A1 (A, B, C, D, com 
espessura de até 11,8 milésimos de polegada; 
diâmetro externo do rolo: 100 mm; tipos de 
mídia: papel comum, reciclado e revestido 
(revestido, revestido de gramatura alta, 
brilhante), papel técnico (papel vegetal, 
vellum), filme (transparente, fosco), papel 
fotográfico (acetinado, brilhante, 
semibrilhante, premium, polipropileno), 
autoadesivo (adesivo, propileno); memória 
mínima: 256 MB; desenhos de linha: 45 
s/página em A1/D e 60 impressões em A1/D 
por hora; interfaces: fast ethernet (100Base-
T), usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi; 
linguagem de impressão: JPEG; margem: 5 
mm (0,2") em cada lateral para rolo ou folha; 
tinta: base em corantes para “coloridos” (C, 
M e Y) com gota de 5,5 pl e base em 
pigmentos para preto (K) com gota de 12 pl; 
largura mínima da linha: 0,04 mm (0,0016”), 
com garantia de 0,07 mm (0,0028") (ISO/IEC 
13660:2001(E)); cabeça/cabeçote de 
impressão único para todas as cores; com 
eixo para rolo incluso; garantia mínima de 12 
meses. Referência: HP DesignJet T120 ou 
similares. 

 

R$ 

08 05 Und 

Digitalizador de documentos (Scanner): com 
alimentador automático de documentos 
(ADF), frente e verso (duplex) para no mínimo 
75páginas, com gramatura de 50 à 130 g/m²; 
resolução: 600 dpi x 600 dpi; área de 
digitalização: 216 mm x 914 mm, sendo 
mínimo 52 mm x 73,7 mm; formatos de papel: 
A3 com função pontuação, B4 com função de 
pontuação, cartões de visita, Cartões de 
plástico, 10 x 15 cm, A8, letter legal, letter, B5, 
A6, A5, A4; profundidade de cor: 16 Bits cor / 
8 Bits monocromático para entrada e 48 Bits 
cor / 24 Bits monocromático para saída; fonte 
de luz: LED; velocidade de digitalização: 
mínimo de 50 imagens/min e 25 páginas/min 
para monocromático e cor; tratamento de 
documentos: diminuição, melhoria de cor 
(RGB) e texto, avançar páginas em branco, 
agrafagem A3, remoção de perfuração, edição 
de imagem (avançada), configurações 

 

R$ 
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predefinidas, divisão em áreas (automática), 
correção de inclinação (automática), detecção 
de P/B e cores, junção a B4, duplicação de 
imagem, rotação automática de imagem, 
optimização de margem, corte para 
ajustamento automático de tamanho, 
máscara de desfocagem e redução de efeitos 
moiré; formato de saída: JPEG, TIFF, TIFF 
múltiplo, PDF, PDF com função de localização 
e PDF protegido; integração de documento: 
e-mail, ftp, impressão, pastas web, pastas de 
rede; volume de trabalho: 2.000 páginas por 
dia; conexão: usb 2.0 (mínimo); controlador: 
TWAIN, WIA e ISIS; com reconhecimento 
óptico de caracteres (OCR); garantia mínima 
de 12 meses. Referência: EpsonGT-S55 ou 
similares. 

09 05 Und 

Projetor Multimídia: número de pixel: mínimo 
de 1.000.024 pixels; resolução nativa máxima: 
mínimo de 1280 x 800 (WXGA); brilho de 
branco/cor (intensidade): mínimo de 3.600 
lumens; método de projeção: 
frontal/traseira/teto; razão de aspecto: 16:10; 
correção de keystone: mínimo de -30° a +30° 
para vertical e horizontal; razão de contraste: 
até 15.000:1; reprodução de cor: até 1 bilhão 
de cores; duração da lâmpada: mínimo de 
6.000 horas p/ modo normal e 10.000 horas p/ 
modo econômico; conexão mínima: 1x hdmi 
(com mhl), 1x d-sub15 (computador), 1x usb-
a, 1x usb-b, 1x rca – vídeo (amarelo), 2x rca - 
áudio estéreo (branco/vermelho), wireless 
(integrado); alto-falante: 1x 2w; tipo de lente: 
zoom óptico (manual), foco manual; distância 
focal: 1.49-1.72 (16.9 mm-20.28 mm); tamanho 
de projeção (tela): de 33" a 320" (0.91m - 
10.89 m); razão de zoom: 1-1.2; tensão de 
alimentação: 100v – 240v ac +/- 10%, 50/60 Hz 
(bivolt); segurança: trava kensington(trava de 
segurança); temperatura de operação: de 5°c 
a 35°c; garantia mínima de 12 meses. 
Referência: Epson PowerLite W42+ ou 
similares. 

 

 

10 20 Und 

Telefone s/ Fio: sem identificador de 
chamadas; com tecnologia dect 6.0; 
discagem rápida: mínimo de 10 números; 
com tecla de localização do fone; garantia 
mínima de 12 meses. Referência: Intelbras TS 
40 ou similares. 

 

R$ 

11 50 Und 
Cabo p/ Monitor: conector D-Sub (VGA) x D-
Sub (VGA); comprimento: 1,5 metro. 

 
R$ 

12 03 Und 
Caixa acústica (Sound Bar): potência (RMS): 
300w; canais: 2.1; com tecnologia dolby 

 
R$ 
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digital; subwoofer: 6.5", sem fio, com 
bassreflex; modos de som: mínimo 5; 
conexão mínima: 1x hdmi (entrada, com 
anynet+), 1x hdmi (saída, com tv-arc), 1x usb, 
1x 3.5mm áudio estéreo, 1x S/PDIF áudio 
(óptico), bluetooth; conectividade com 
smatphone (via bluetooth/aplicativo); formato 
decodificador: aac, mp3, wav, wma, ogg e 
flac; tensão: 110/220v (bivolt); com controle 
remoto, cabo óptico e suporte de parede 
(inclusos); garantia mínima de 12 meses. 
Referência: Samsung Soundbar 300 W K450 
(HW-K450/ZD) ou similares. 

13 100 Und 
"Monitor: LED, widescreen, 18.5"", com 
conector VGA (D-Sub), fonte interna, 
garantia: mínima de 12 meses." 

 
R$ 

14 100 Und 

"Kit para computador (01): 
1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 
2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos 
(threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; 
suporte a memórias ECC; memória cache 
mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte 
às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e 
tecnologia de  
virtualização (VT-x); dissipação de energia 
(TDP): 54W; GPU integrada ao processador 
com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou 
superiores; socket LGA 1150; box com 
cooler. 
2- Placa Mãe: Socket para processadores 
LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual 
Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 
2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; 
suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 
frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas 
USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, 
sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-
Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som 
integrada com 8 canais de alta definição; 
conector PS/2 para teclado e conectar PS/2 
para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); 
conectar interno ou externo para porta Serial 
(RS232); placa com todos os  
capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 
3- Memoria: Módulo com 4GB, DDR-3, 
1600Mhz. 
4- Garantia: Mínima de 12 meses." 

 

R$ 

15 100 Und 

"Kit para computador (02): 
1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 
2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos 
(threads); conjunto de instruções: 64-bit; 
velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; 

 

R$ 
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suporte à memórias DDR4: 2133/2400 e 
DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias 
ECC; memória cache mínima de 3MB; 
litografia de 14nm; suporte às instruções: 
SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de 
virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de 
energia (TDP): 51W; GPU integrada ao 
processador com suporte à DirectX 12 e Open 
GL 4.4 ou superiores, com suporte à 
resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; 
socket LGA 1151; box com cooler. 
Placa Mãe: Socket para processadores LGA 
1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 
MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 
slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 
x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 
slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 
2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; 
suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo 
no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 
portas SATA 6Gb/s; conectar VGA/RGB (D-
Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, 
conector HDMI; adaptador de rede Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som 
integrada com 8 canais de alta definição; 
conector PS/2 para teclado e conectar P512 
para mouse; placa com todos os capacitares 
eletrolíticos do tipo sólido." 

16 30 Und 

Modem ADSL: função: Router e Bridge; 
suporte à: ADSL (Multi-mode, ANSI T1.413 
Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T 
G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 
(G.hs)), ADSL2 (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) 
Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex 
A), ADSL2+ (ITU-T G.992.5 Annex A/M), com 
seleção manual e auto fallback; detecção 
auto VPINCI; interface: 1 x RJ-11 (ADSL), 1 x 
RJ-45 10/100BASE-TX auto MDI//MDIX; 
transferência (downstream I upstream): G.dmt 
(8 Mbps / 832 Kbps), G.lite (1.5 Mbps / 512 
Kbps), ADSL2 (12 Mbps / 1 Mbps), ADSL2+ 
(24 Mbps / 1 Mbps), ou superiores; protocolo 
de conexão: AAL5, PPPoE, LCP, IPCP, PAP, 
CHAP, RFC 2364; protocolo de rede: ICMP, 
NAT, roteamento estático, DHCP (server, 
client e relay), SNTP, DNS relay, proxy (DDNS 
e IGMP), IPv4 e IPv6; segurança: filtro (MAC, 
pacote, SPI e DOS), autenticação (PAP e 
CHAP); VPN (IPSec/PPTP/L2TP pass-
through); interface de configuração WEB; 
QoS; alimentação: fonte externa bivolt. 
Referência: D-Link DSL-2500 ou similares 

 

R$ 

17 10 Und "Switch 24 portas Gigabit: 19"", para  R$ 
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montagem em rack; interface: 24X RJ45 
10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto 
MDI/MDIX); protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; consumo: 
13.1W (220V/50Hz) máximo; QoS 
(802.1p/DSCP QoS); capacidade de 
comutação mínima: 48 Gbps; suporte 
aprendizagem de endereço MAC com auto 
envelhecimento; tabela MAC: 8K; jumbo 
frame: 10Mb; taxa de encaminhamento de 
pacotes: 35.7Mpps; 
método de transferência: store-and-forward; 
certificação FCC, CE, RaHS;  
alimentação: fonte interna bivolt. Referência: 
TP-Link TL-SG1024 ou similares." 

18 05 Und 

Switch 48 portas Gigabit: 19", para montagem 
em rack; interface: 48X RJ45 10/100/1000 
Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX); 
protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.3x; consumo: 29.8W 
(220V/50Hz) máximo; capacidade de 
comutação mínima: 96 Gbps; suporte 
aprendizagem de endereço MAC com auto 
envelhecimento; tabela MAC: 16K; jumbo 
frame: 12Mb ; taxa de encaminhamento de 
pacotes: 71.4Mpps; método de transferência: 
store¬and-forward; certificação FCC, CE, 
RoHS, alimentação: fonte interna bivolt. 
Referência: TP-Link TL-SG1048 ou similares. 

 

R$ 

19 70 Und 

"Computador (02): 
1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 
2 núcleos físicos (cores) e 4 
núcleos lógicos (threads); conjunto de 
instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 
8 GTIs DMI3; suporte à memórias DDR4: 
2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a 
memórias ECC; memória cache mínima de 
3MB; litografia de 14nm; suporte às 
instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e 
tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); 
dissipação de energia (TDP): 51W; GPU 
integrada ao processador com suporte à 
DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com 
suporte à resolução: 4096x2304, com suporte 
a 4K; socket LGA 1151; box com cooler.                                                                                                                                                                                       
2- Placa Mãe: Socket para processadores 
LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 
2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 
slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot 
PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 
3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 
portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas 
traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 

 

R$ 
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3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; 
mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conector 
VGAIRGB (D-Sub), conector DVI-D, conector 
DisplayPort,  
conector HDMI; adaptador de rede Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som 
integrada com 8 canais de alta definição; 
conector PS12 para teclado e conector PS12 
para mouse; placa com todos os  
capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 
3- Memoria: Módulo com 4GB, DDR-4, 
2400Mhz. 
4- HD 1TB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 
RPM, Form Factor: 3,5"". 
5- Gravador de DVD: Preto, interface SATA, 
garantia: mínima de 12 meses. 
6- Gabinete para computador: com 4 baias 
para fixação de drives  
(DVD/CD), no mínimo 3 baias internas para 
fixação de HD de 3,5"", laterais removíveis 
(ambos os lados), no mínimo 2 portas USB 
frontais, conectores frontais para microfone e 
fone de ouvido, fonte de 250W (inclusa), com 
cabo de energia padrão ABNT de no mínimo 
1,5 m (incluso). 
7- Monitor: LED,  widescreen, 18,5”, com 
conector VGA (D-SUB), fonte interna, garantia 
mínima de 12 meses. 
8- Garantia: Mínima de 12 meses.  

20 100 Und 
Bateria p1 placa mãe: 3V, tipo moeda, CR 
2032. 

 
R$ 

21 20 Und 

Notebook: com processador: de última 
geração com no mínimo 2 núcleos, 
velocidade de pelo menos 2.0ghz e com 
cache no mínimo de 3MB; Memória: de 8GB 
DDR3L MHz SDRAM, com expansão de até 
16GB; Tela: de no mínimo 15''' com resolução 
de 1366 x 768 LED; HD: no mínimo 1TB SATA 
e rotação de 5400RPM; Portas de conexões: 2 
x USB 3.0, 1 x USB2.0, 1 x HDMI, 1x VGA, 1 
fone de ouvido, unidade DVD+/-1RW com 
velocidade de 8 x 8.9 mm; 1 entrada de áudio 
estéreo, 1 x -rj-45/ethernet 10/100/1000 Mbps; 
placa de rede wireless 802.11 b/g/n, rede sem 
fio bluetooth 4.0;Com leitor de cartões 
SD/Multimídia 3 em 1 SD/ SDHC/ SDXC; Placa 
de vídeo: lntergrada dedicada de 64-bit com 
clock de pelo menos 300Mhz ou superior; 
Bateria: de no mínimo 4 celulas 250? mAh; 
Webcam: 

 

 

22 40 Und 
Cabo USB p/ impressora: comprimento 
mínimo: 3 metros; USB-A x USB-B. 

 
R$ 

23 50 Und Caixas de som p1 PC: 4W RMS, conexão  R$ 
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USB, compatível com PC e Notebook, 
potência de saida: 2 Wx 2 RMS. 

24 200 Und 

Tablet: com tela capacitiva sensível ao toque, 
com sistema operacional android versão 5.0 
ou superior; Com processador com 8 núcleos 
com frequência de 1,9 GHz + 1.3 Ghz e 
memória RAM padrão de 3GB; 32Gb de 
memória interna e suporte para cartão de 
memória tipo micro sd, podendo suportar até 
128GB; tela do tipo com 9,7''' com resolução 
de 2048 x 1536 (QXGA), suporte a rede sem 
fio 802.11b/g/n, entrada de cartão nano SIM 
(4FF) para conexões 2G GSM (GSM 900, GSM 
850, DCS 1800, PCS1900), 3G WCDMA ( B4 
(AWS), B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 
(900)) e 4G LTE FDD (B28 (700),B1 (2100), B2 
(1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 
(2600), B17 (700)); GSM com frequência de 
850/900/1800/1900 MHz e de dados 
850/900/1900/2100 MHz.; A-GPS com suporte 
a GLONASS; Com bluetooth 4.1 (A2DP, 
AVRCP, HSP, DI, HFP, HID, HOGP, MAP, OPP, 
PAN e PBAP); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, 
HT40; Suporta documento como: Pdf, Doc, 
Docx,Pps, Ppt, XIs e Xlsx, também suporta 
formatos de áudio como: M P3,WAV,WMA, 
M4A, 3GA ,AAC, ?GG, OGA, I MY, RTTTL, 
RTX,OTA,AM R ,AWB, FLAC, M I D, M I DI,XMF 
e MXMF; e vídeos como: MKV, WMV, MP4, 
M4V, 3GP, 3G2, ASF, WEBM, AVI e FLV. Com 
12 meses de garantia. 

 

R$ 

25 20 Und 

WEBCAM HD 1080P; Vídeo chamadas HD 
Design, "fold-and-go" e giratório, microfone 
embutido com redução de ruídos, correção 
de luz automática, foco automático, conexão 
USB 2.0 ou superior, compatibilidade: 
Windows 7, 10. Com 12 meses de garantia. 

 

R$ 

26 50 Und 

Cadeiras Secretária com rodas:  
Descrição: Cadeira estofada em tecido preto, 
giratória, sem apoio para braços, com rodízio, 
com regulagem de altura a gás, com 
regulagem de profundidade do encosto, com 
assento de 42 cm x 40 cm, com pés 
revestidos por plástico, de acordo com a 
NR17. 

 

R$ 

27 10 Und Telefone com Fio sem Bina.  R$ 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
1.1 Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 
de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
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1.2 Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital. 
 
1.3 Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data 
da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, frete e lucro. 

 
 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 
 

 
(Carimbo do CNPJ) ou no verso 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 2435/2018 

 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
A empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ/MF sob nº 

_______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 

__________________________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA que examinou 

criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira 

voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente 

data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo 

nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 
_________________, _____ de ___________de 2018 

 
 
 

________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 
REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 2435/2018 
 

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2018 
PROCESSO Nº 2435/2018 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.634.259/0001-
95, com sede a Rua nove de julho, 690, Centro, cidade de Capão Bonito/SP, na qualidade de órgão gerenciador, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Marco Antonio Citadini, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 13.599.551 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.114.408-05, residente e domiciliado 
nesta cidade de Capão Bonito, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa 
_______________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
________________, com sede a _______________, na cidade de ______________________, CEP: _____________, 
neste ato representada por (indicar o ato que o qualifica como representante legal), o Sr. 
__________________________,portador(a) da cédula de identidade RG nº____________________, inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº ___________________________, residente e domiciliado(a) a ________________________, na 
cidade de _______________________, CEP ________________, doravante denominada simplesmente DETENTORA, 
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto 
Municipal nº 039, de 12 de julho de 2005, Decreto Municipal nº 047, de 19 de junho de 2015; da Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006 (com alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei 
Complementar nº 155/2016), além das Cláusulas e condições constantes neste Edital do Pregão Presencial nº 
064/2018, doravante denominado, PREGÃO, constante nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e 
cláusulas a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO e DOS ITENS 
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de Equipamentos de Informática e Cadeira Secretária, para a 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças - CPD, deste Município, conforme descrições, quantidades e 
valores discriminados abaixo: 
 

Item Quant. Unidade Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
publicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
3.1- Contratar com o MUNICÍPIO, nas condições previstas no Edital do PREGÃO e no preço registrado nesta Ata, os 
produtos objeto deste ajuste; 
3.2- Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
3.3 - Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, inclusive as decorrentes 
da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao edital; 
3.4 - Responder por quaisquer danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o 
fornecimento do objeto deste termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento 
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exercido pelo MUNICÍPIO; e 
3.5. – Atender a toda legislação vigente em todas as esferas de governo, durante o fornecimento do objeto deste 
instrumento; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
4.1 – Indicar o funcionário responsável/gestor para o acompanhamento deste Registro de Preços. 
4.2 – Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 
 
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos ajustes decorrentes, além das já previstas no Edital do Pregão, as 
sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/2002 e, no que couber na Lei Federal nº 8.666/1992, as quais a 
DETENTORA declara conhecer integralmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 – Considera-se parte integrante deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão com 
seus respectivos anexos, a proposta da DETENTORA e a Ata de Sessão da Licitação. 
 
6.2 – A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR 
 
7.1 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças será o gestor da Ata de Registro durante toda sua 
execução. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito/SP, para solução em primeira instância, de quaisquer questões 
suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente. 
 
 
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, as partes e testemunhas. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 

Marco Antonio Citadini 

Prefeito Municipal 

 (DETENTORA DA ATA) 

(nome) XXXXXXXXXX 

(cargo) 

   

   

TESTEMUNHAS:   

   

1. _______________________________________  RG: _____________________________ 

   

   

   

2. _______________________________________  RG: _____________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 2435/2018 

 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO / CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

PROCURAÇÃO"EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
 
OUTORGANTE: __________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº ____________________, com sede na Rua ________________________________________, nº 
_________, bairro ________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
_____________________________, neste ato representada pelo(a) _________________________________ 
(sócio/diretor), Sr. (a) _______________________________________, ________________ (nacionalidade), 
____________________ (estado civil), ___________________ (profissão), portador(a) do RG nº 
___________________ e do CPF nº ___________________, residente e domiciliado na Rua 
_______________________________________, nº _______, na cidade de _____________________, Estado 
de _______________________, 
 
OUTORGADO: Sr. (a) _________________________, __________________ (nacionalidade), 
__________________ (estado civil), _______________ (profissão), portador(a) do RG nº _______________ e 
do CPF nº _____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________, nº _____, 
bairro ___________________, na cidade de ___________________, Estado de _________________; ---------- 
 
PODERES: ao(s)qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 064/2018, da Prefeitura Municipal de 
Capão Bonito, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas 
e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência 
deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 
______________________, _____de ________________________de2018. 
 
 
 
____________________________________ 
Outorgante 
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REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 2435/2018 

 
 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
______________________,_____________________________________ inscrito no CNPJ n° 
_____________________________, 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 (  ) . 
 
 
 
 
 
____________________, _____de _________________ de2018. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 
 
 

DECLARAÇÃO (MODELO) 
 
 
A empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

_________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). 

__________________________, CPF nº ________________________, RG nº _____________, DECLARA, sob 

as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de habilitação conforme os documentos integrantes 

do envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de 

Pregão Presencial nº 064/2018. 

 
 
 
____________________, _____ de _________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
Nome: 
 
Cargo/função: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 
REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 2435/2018 

ANEXO VIII – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO) 
 

I) Dados da Empresa: 

Razão Social: 

 CNPJ/MF: 

 
Insc. Estadual: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro 

 
Complemento: 

 Cidade 

 
Estado:  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação: 

Nome: 

 RG 

 
CPF: 

 

Data de Nasc: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
III) Dados do representante legal que assinará o contrato ou a Ata de Registro de Preços: 

Nome: 

 RG 

 
CPF: 

 

Data de Nasc: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura: 

Nome/Setor responsável 
 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 

 V) Dados bancário para pagamento: 

Banco: 
 

Agência: 
 

Tipo de Conta:  nº conta:  

 VI)Quadro Societário: 

Nome 
 

CPF: 
 Nome 

 
CPF: 

 Nome 
 

CPF: 
 Nome 

 
CPF: 

  
 

_______________, _____ de _________________ de 2018. 
 
 

__________________________________________Nome:Cargo/função: 
 
 
 


