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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/CENTRAL DE LICITAÇÕES 

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2020 (RETIFICADO) 
 
 

Tipo de Comparação: por item 
Tipo de Julgamento: menor preço  
 
O Município de Timbó/SC, CNPJ nº 83.102.764/0001-15, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 
700, Centro, através da Secretaria da Fazenda e Administração, representada por sua Secretária Sra. 
Maria Angélica Faggiani, informa que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, com a 
finalidade de selecionar propostas objetivando a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOBREAKS E 
DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS  À CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
– SIMPLIFICA TIMBÓ, conforme condições constantes do Anexo I do edital. 
 
Rege a presente licitação a Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, 
Decretos Municipais n.º 445/2006, n.º 550/2006, n.º 2.976/2012, n.º 3.568/2014 e n.º 4.283/2016 e 
demais legislações aplicáveis. 
 
Os envelopes, juntamente com o credenciamento deverão ser protocolados* e entregues na 
Central de Protocolos da Prefeitura de Timbó/SC até a data e horário limites abaixo descritos: 
Data: 28/04/2020 
Data: 01/09/2020 
Hora: 14h30min (horário de Brasília) 
Hora: 09h00min (horário de Brasília) 
Local da entrega:  Prefeitura de Timbó/SC 
   Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro 
   Timbó/SC – CEP 89.120-000 
   Central de Protocolo – SALA 04 
 
* Para fins de atendimento ao horário limite de entrega dos envelopes, considerar-se-á o horário expresso no protocolo 
fornecido pela Central de Protocolo do Município, sendo que os envelopes das participantes protocolados após o horário 
limite exposto serão desclassificados.  

    
O Início da Sessão Pública e a abertura dos envelopes de propostas ocorrerão: 
Data: 28/04/2020 
Data: 01/09/2020 
Hora: 14h35min (horário de Brasília)  
Hora: 09h05min (horário de Brasília) 
Local da abertura:  Prefeitura de Timbó/SC 
   Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro 
   Timbó/SC – CEP 89.120-000 
   Sala de Licitações 
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Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pela Central de Licitações no seguinte 
endereço e contatos: 
TELEFONE: (47) 3380.7000 - ramal 7035; 
E-MAIL: licitacoes@timbo.sc.gov.br; 
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC, CEP: 89.120-000; 
HORÁRIO DE EXPEDIENTE:  
- Central de Licitações: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, e das 14h às 17h. 
- Central de Protocolos: de segunda a sexta-feira, de forma ininterrupta, das 08 (oito) horas às 17 
(dezessete) horas. 
 
NOTA: Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital deverá ser encaminhado por escrito à Central de Licitações, através do endereço 
e/ou e-mail descrito acima. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informais e não poderão ser consideradas como condições editalícias. 
 
 
1 - OBJETO  
 
1.1 - O presente edital tem por objetivo receber proposta destinada ao registro de preço para 
aquisição de computadores, nobreaks e demais equipamentos eletrônicos destinados  à Central de 
Atendimento ao Cidadão – Simplifica Timbó, conforme condições constantes do Anexo I do edital. 
 
1.2 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e 
das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento do contrato. 
 
 
2 - ORÇAMENTO 
 
2.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

2520 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL 

3339030160000000000 Material de expediente 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

mailto:licitacoes@timbo.sc.gov.br
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Dotação Utilizada 

1 Administração Geral 

2520 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL 

3339030300000000000 Material para comunicações 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

2520 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL 

3339030470000000000 Aquisição de softwares 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

1521 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

3449052330000000000 Equipamentos para áudio,vídeo e foto 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

1521 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

3449052350000000000 Equipamentos de processamento de dados 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

2520 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL 

3339030160000000000 Material de expediente 

3000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

2520 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL 

3339030300000000000 Material para comunicações 

3000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

2520 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL 

3339030470000000000 Aquisição de softwares 

3000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 
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Dotação Utilizada 

1 Administração Geral 

1521 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

3449052330000000000 Equipamentos para áudio,vídeo e foto 

3000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Administração Geral 

1 Administração Geral 

1521 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

3449052350000000000 Equipamentos de processamento de dados 

3000000 Recursos Ordinários 

 
 
3 - PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante 
neste Edital e seus anexos. 
 
3.2 - Serão admitidos a participar os que estejam legalmente constituídos para os fins do objeto 
pleiteado. 

 
3.3 - É vedada a participação de pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração direta ou indireta (independente da esfera governamental) ou ainda que 
esteja com direito de participar de licitação suspenso declarado por qualquer órgão/ente público12.  
  
3.4 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de 
uma empresa num mesmo item ou lote, bem como mais de um representante por empresa. 
 
3.5 - Somente poderão se manifestar os representantes das proponentes devidamente credenciados. 
 
3.6 - Não será admitida a participação de consórcios. 
 
3.7 - Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(m) 
servidor(es) público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Timbó/SC. 
 
3.8 - No caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso, participar da 
presente licitação com tratamento diferenciado das demais empresas, é obrigatória a apresentação, 
na fase de credenciamento, dos documentos abaixo especificados: 
 

                                                 
1 REsp 151567 / RJ - SEGUNDA TURMA - STJ -  Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. Publicação: DJ 14/04/2003 
p. 208. 
2 ACÓRDÃO Nº 2218/2011 - TCU -1ª Câmara. 
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3.8.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias, para comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), na forma do artigo 8° da Instrução Normativa n.º 103/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.  
 

3.8.1.1 - Nas participações das sociedades simples que atendam aos requisitos da 
normativa, poderá ser apresentada certidão expedida pelo cartório ou ofício a que 
esteja registrada a sociedade simples, comprovando seu enquadramento como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada. 
 

3.8.2 - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, para comprovação do 
registro como MEI, conforme previsto na Resolução CGSIM n. 16, de 17 de Dezembro de 
2009 -Art. 3º IX. 
 
3.8.3 - Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento 
juntamente com a proposta. 

 
 
4 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes do início da Sessão Pública e de abertura dos envelopes de 
propostas os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório.  
 
4.2 - Ressalvadas as regras contidas no item 8.1.7 os demais atos decisórios do pregoeiro e 
Autoridade Competente poderão ser objeto de recurso no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Lei 
n.º 8.666/1993. 
 
4.3 - As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, junto 
ao setor de protocolos do Município de Timbó/SC (Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, CEP: 89.120-
000, Sala 04), no horário de expediente disposto no preâmbulo deste edital, fazendo constar 
obrigatoriamente fora do envelope (devidamente lacrado) o “número da licitação”, seu conteúdo 
(“Interposição de Impugnação e/ou Recurso”) e seu encaminhamento aos cuidados da Central de 
Licitações, sob pena de não apreciação e nulidade. 
 
4.4 - Serão aceitas impugnações e/ou recursos enviados por fac-símile ou outro meio eletrônico de 
transmissão de dados, estando sua validade condicionada à apresentação do original na forma 
legalmente estabelecida na Lei Federal n.º 9.800/1999. 
 
4.5 - Caberá ao Pregoeiro o recebimento e encaminhamento à Autoridade Competente responsável 
pelo certame, a qual caberá decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o 
limite de envio de impugnações, conforme Art. 16 do Decreto 445/2006.  
 
4.6 - Caberá à Autoridade Competente decidir sobre os recursos intentados no prazo de 05 (cinco) 
dias após o recebimento do recurso. 
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4.7 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório será tomada uma das 
seguintes providências: 
 

a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do 

prazo; 
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do 

prazo nos casos em que a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 
 
4.8 - Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e Pedido 
de Reconsideração, nos termos da legislação. 
 
 
5 - CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - O credenciamento deverá ser entregue preferencialmente em envelope próprio, 
impreterivelmente até a hora e data limite para entrega dos envelopes, e será analisado pelo 
Pregoeiro antes da abertura dos envelopes. 
 
5.2 - O credenciamento far-se-á por meio das seguintes formas: 
 

I. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa deverá apresentar Ato 
Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 7.3.2.a); 

II. Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor seu credenciamento far-se-á 
mediante: 

 
a) Carta de Credenciamento (conforme Anexo II) assinada pelo Representante Legal da 

Empresa cuja comprovação far-se-á por meio da apresentação do Ato Constitutivo ou 
Contrato Social (conforme subitem 7.3.2.a) ou; 

b) Instrumento Público de Procuração que conceda ao representante poderes legais ou; 
c) Instrumento Particular de Procuração com assinatura reconhecida em cartório, que 

conceda ao representante poderes legais, sendo que: 
 

1. Se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser 
comprovada; 

2. Se for assinada por outra pessoa que não seja sócio-gerente ou diretor, 
deverá ter poderes para assinar o referido documento, sendo que a 
comprovação far-se-á por meio de documentos que demonstrem tal 
condição. 

 
III. Não havendo representante na sessão pública acarretará no credenciamento da empresa 
licitante, contudo resta impedida a licitante de participar da fase de lances e de exercer o direito 
de recurso, nos termos do item 5.9 deste edital. 
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5.3 - Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de prévia 
autenticação. Serão realizadas consulta de autenticidade pelo Pregoeiro em sessão junto ao site da 
Junta Comercial. 
 
5.4 - Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo 
item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação no referido item. 

 
5.4.1 - O representante, munido de documento de identificação com foto, deverá apresentar 
um credenciamento para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um 
único credenciamento contemplando duas ou mais empresas.  

 
5.5 - Deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento de identificação com foto do 
representante juntamente com demais documentos do credenciamento. 
 
5.6 - Tanto na Credencial quanto no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá 
constar expressamente os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos 
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, sob pena 
de não aceitação. 
 
5.7 - A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação do presente edital (modelo do Anexo III), assinada por representante legal da 
empresa, podendo ser feita também oralmente quando houver representante devidamente 
credenciado. 
 

5.7.1 - Caso a licitante opte por não realizar credenciamento, deverá apresentar a declaração 
constante do Anexo III no envelope de Proposta. 

 
5.8 - No caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso, participar da 
presente licitação com tratamento diferenciado das demais empresas, é obrigatória a apresentação, 
dos documentos abaixo especificados: 
 

5.8.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias, para comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), se for o caso, na forma do artigo 8° da Instrução Normativa n.º 
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.  

 
5.8.1.1 - Nas participações das sociedades simples que atendam aos requisitos da 
normativa, poderá ser apresentada certidão expedida pelo cartório ou ofício a que 
esteja registrada a sociedade simples, comprovando seu enquadramento como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada. 

 
5.8.2 - Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento 
juntamente com a proposta. 
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5.9 - Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém, 
o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso. 
 
5.10 - Os documentos necessários deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por servidor municipal da Central de Licitações. 
 
5.11 - Quanto às autenticações: 
 

5.11.1 - Tendo em vista transtornos ocorridos com o tempo necessário a conferência de 
documentos e horário de protocolo de envelopes, fica expressamente estabelecido que: 
 

a) As licitantes que optarem por autenticar documentos para a Licitação com servidor 
municipal da Central de Licitações deverão fazê-lo até o último dia útil anterior à 
data de entrega dos envelopes, durante o horário de expediente, em tempo hábil 
para conferência e autenticação. Após esta data e horário não serão promovidas 
quaisquer autenticações, exceto documento de identificação com foto. 

b) Para a autenticação na Central de Licitações as licitantes deverão apresentar os 
documentos originais e as fotocópias dos mesmos, na mesma ordem de organização 
objetivando otimizar a conferência, as quais deverão ser feitas previamente por 
conta do licitante. A Central de Licitações não fornecerá fotocópias. 

c) Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original 
ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de 
sua autenticidade por meio de consulta realizada pela autoridade do certame. 

 
 
6 - ENVELOPE DA PROPOSTA 
 
6.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo em sua parte externa as 
seguintes informações: 
 

Envelope n.º 01 - PROPOSTA 
Central de Licitações - Prefeitura de Timbó/SC 
Pregão Presencial n.º 31/2020 (PMT) 
Razão Social:  
CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 

 
6.2 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 
uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
6.3 - A proposta de preços deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) via impressa 
em papel timbrado, de preferência, em língua nacional, sem cotações alternativas, sem emendas, 
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rasuras ou entrelinhas, sendo assinada e datada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração, e a outra via cadastrada no Portal do Cidadão, conforme 
orientações abaixo: 
 

6.3.1 - As propostas deverão ser digitadas/cadastradas no portal do cidadão, no seguinte 
endereço eletrônico: timbo.atende.net 

 
6.3.2 - Deverá ser acessado, preferencialmente, pelo navegador Google Chrome, 
desativando-se os “pop-ups” na barra de ferramentas antes de iniciar o cadastro da proposta. 

 
6.3.3 - Para fazer o cadastro da proposta, o usuário/fornecedor deve acessar 
timbo.atende.net > Serviços em Destaque > Enviar Proposta de Licitações. 

 
6.3.3.1 - Está disponível MANUAL DE INCLUSÃO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO no 
seguinte endereço eletrônico: 
 https://timbo.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1. 
 

6.3.4 - A falta de apresentação de proposta digital, nos moldes estabelecidos neste item, 
acarretará a desclassificação da licitante. 
 

6.3.4.1 - Considera-se obrigatória a apresentação impressa do protocolo/proposta 
gerado a partir do sistema, por conter os dados para importação na sessão pública. 

 
NOTA: a empresa que não possuir cadastro no município deverá solicitar o acesso com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não liberação do acesso em tempo 
hábil para realização do cadastro da proposta. 
 
6.4 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscrição estadual; 
b) Número do Pregão Presencial; 
c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I, devendo a licitante 

mencionar em sua proposta, quando alusiva a produtos industrializados, a marca dos 
produtos ofertados; 

d) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome da 
proponente; 

e) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, apurado à data de 
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No 
preço proposto deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, 
encargos sociais e demais custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto; 

f) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
g) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de entrega 

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração; 
h) As informações para formalizar o contrato/Ata de Registro de Preço, em especial a 

qualificação completa do representante da empresa que assina o contrato/ata de registro de 

https://timbo.atende.net/%23!/tipo/servico/valor/8/padrao/1
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preço deverá conter, no mínimo, o seguinte: nome completo, estado civil, CPF, RG e 
endereço residencial. 

 
6.4.1 - A menção da marca na proposta se justifica para fins de vinculação do licitante à 
entrega do material efetivamente cotado, e que guarde correlação direta às condições 
mínimas estabelecidas no Edital, em seu Anexo I. 

 
6.4.2 - Não serão aceitos materiais de marca, fabricante e/ou modelo diferentes daqueles 
constantes na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que 
atendidas as seguintes condições:  
 

a) O pedido de substituição deverá ser protocolado na Central de Licitações do 
Município, acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca, 
fabricante e/ou modelo previamente aceita, assim como a indicação da nova marca, 
fabricante e/ou modelo;  

 
b) A nova marca, fabricante e/ou modelo deverá possuir qualidade igual ou superior aos 

cotados inicialmente, atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter 
parecer favorável da amostra emitido pela Secretaria Coordenadora de acordo com 
os critérios de avaliação estabelecidos neste edital. 
 

6.4.2.1 - O preço ofertado não será majorado nas substituições da marca, fabricante 
e/ou modelo do material ofertado, cabendo minoração nos casos em que o valor de 
mercado assim determinar.  
 
6.4.2.2 - Se a substituição da marca, fabricante e/ou modelo for aprovada, a Secretaria 
requisitante, deverá promover aditivo à Ata de Registro de preços e ao Contrato, 
quando houver. 

 
6.4.3 - O período mínimo de garantia deverá ser o indicado no Termo de Referência, sob 
pena de desclassificação do item.  

 
6.4.4 - A garantia dos equipamentos deverá abranger peças e componentes contra defeitos 
de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso, devendo ser 
prestada pelo fabricante por meio de suas lojas autorizadas. 

 
6.4.4.1 - Durante o período de garantia, o Município não efetuará nenhum tipo de 
pagamento à licitante vencedora a título de deslocamento de pessoal, equipamentos, 
transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra e 
outros.  
 
6.4.4.2 - A garantia não abrange as substituições de peças ou componentes danificados 
por dolo, imperícia ou mau uso dos equipamentos por parte do Município.  
 
6.4.4.3 - A licitante vencedora, durante o período de garantia e assistência técnica, 
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disporá de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas para atender a um chamado do 
Município, que será efetuado por escrito. A execução do serviço será prestado no local 
onde os equipamentos estiverem instalados. Para resolução de problemas originados 
nos equipamentos durante o período de garantia, a licitante disporá de, no máximo, 3 
(três) dias úteis contados da data de entrega do chamado e, não sendo possível, 
deverá substituí-los por outros com idênticas características e em pleno 
funcionamento.  
 
6.4.4.4 - A licitante vencedora garantirá que o funcionamento dos equipamentos é o 
descrito no Anexo I, deste edital.  
 
6.4.4.5 - A licitante vencedora deverá fornecer, durante o período de garantia, o 
suporte técnico necessário ao perfeito uso dos equipamentos. 

 
6.5 - Todos os equipamentos deverão ser novos, em fase normal de fabricação. Não serão aceitos 
equipamentos que tenham as suas características de fabricação adulteradas.  
 
6.6 - Os equipamentos deverão atender as especificações técnicas mínimas constantes no Anexo I 
deste edital. 
 
6.7 - Os equipamentos ofertados deverão ser compatíveis com as normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas técnicas) e INMETRO, quando aplicável. 
 
6.8 - A empresa deverá entregar juntamente com a proposta de preços, manual, catálogo, folder ou 
prospecto do produto cotado, para conferência das características e da marca do produto. 
 
6.9 - A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, sendo 
desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item durante a etapa de 
lances. 
 
6.10 - Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, será 
considerado o valor unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso de discordância 
entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 
 
6.11 - A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a licitante 
examinou criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, aceitando integralmente 
os seus termos, e que o objeto cotado apresenta todas as características e especificações mínimas 
exigidas neste edital. 
 
6.12 - A licitante vencedora deverá manter atualizados o telefone, fac-símile e endereço, devendo 
comunicar ao Setor de Compras, qualquer alteração de dados. 
 
6.13 - Não serão aceitas propostas enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de 
transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-
símile.  
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6.14 - A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente.  
 
6.15 - Será desclassificada a proposta que: 
 

a) Deixar de atender alguma exigência deste edital, em especial a forma digital da proposta, nos 
moldes do item 6.3; 

b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em 
propostas das demais licitantes; 

c) Apresentar documentos em envelopes trocados. 
 
 
7 - ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo em 
sua parte externa as seguintes informações: 

 
Envelope n.º 02- HABILITAÇÃO 
Central de Licitações - Prefeitura de Timbó/SC 
Pregão Presencial n.º 31/2020 (PMT) 
Razão Social:  
CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 

 
7.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou servidor municipal da Central de Licitações, conforme item 5.11.1 do 
edital. 
 
7.3 - O envelope deverá conter os seguintes documentos: 

 
7.3.1 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
 

a) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) 
(emitida pela Caixa Econômica Federal); 

b) Certidão Negativa de Débitos Federais/União; (A Certidão Negativa de Débito 
Previdenciário foi unificada à CND Federal, conforme Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014); 

c) Certidão negativa de Débitos Estaduais; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC conforme art. 193 do Código 

Tributário Nacional e art. 50 da Lei Complementar Municipal 142/98. * 
e.1) Para obter a Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC a 

empresa interessada poderá solicitar da seguinte forma: 
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 E-mail: negativas@timbo.sc.gov.br; 
 Telefone: (47) 3380.7000 - ramal 7066 - Setor de Tributos; 
 Através do ícone Portal do Cidadão no site do Município: 

www.timbo.sc.gov.br (para usuários já cadastrados no Município). 
 * A Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC deve ser 
solicitada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de não 
ser entregue em tempo para a licitação. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor. 
 
7.3.1.1 - Quanto à regularidade fiscal das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006: 

 
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do 
tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 
123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei n.º 10.520/2002, especialmente a definida no artigo 7º, além 
daquelas definidas no art. 81 da Lei nº. 8.666/1993, conforme disposto no art. 
43, § 2º da LC nº 123/2006. 

 
7.3.2 - Quanto à regularidade jurídica: 

 
a) Ato Constitutivo vigente (Dispensado se apresentado no credenciamento). 

Obs: Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam 
dispensados de autenticação e serão aceitos somente se emitidos com data 
inferior a 60 (sessenta) dias. 

 
7.3.3 - Das declarações obrigatórias:  

 
7.3.3.1 - Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita pela empresa 
licitante onde ateste, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital, no 
mínimo: 
 

mailto:negativas@timbo.sc.gov.br
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a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela 
Lei n.º 9.584/1999, 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 (   ). Observação: em 
caso afirmativo, assinalar a ressalva acima; 

b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, independente de sua natureza e esfera governamental; 

c) Que o ato constitutivo é vigente; 
d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independente 

de sua natureza e esfera governamental; 
e) Que conhece e aceita todas as condições do edital e anexos. 

 
OBSERVAÇÃO: 

 
A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser preferencialmente apresentados 
conforme a sequência acima mencionada, podendo ser em original ou se preferir, por 
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os 
documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer 
parte integrante deste processo licitatório. 

 
B) Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

 
 
7.4 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 
são válidos para matriz e todas as filiais. 
 
7.5 - Para certidões emitidas que não informem de forma explícita o prazo de validade, será 
considerado máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, devendo estar 
válidas na data da abertura dos envelopes. 
 
7.6 - A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias elencadas 
acima acarretará a imediata inabilitação da empresa para participar do certame. 
 
 
8 - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
8.1 - O Pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão presencial procedendo aos seguintes 
atos em sequência: 

 
8.1.1 - Análise e aceitação dos credenciamentos. 
 
8.1.2 - Análise preliminar de aceitabilidade das propostas. 
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8.1.2.1 - Abertas as propostas o Pregoeiro fará a análise quanto à compatibilidade do 
objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexequível, 
baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas 
para a etapa de lances. 

 
8.1.3 - Classificação das propostas para a etapa de lances. 

 
8.1.3.1 - O Pregoeiro classificará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 

 
 Primeiro critério: serão classificadas a menor proposta e todas as demais que não 

sejam superiores a 10% da menor proposta; 
 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas classificadas no critério 

anterior, serão ainda classificadas as menores propostas, até o limite de três, para 
a etapa de lances. 

 
8.1.4 - Tendo sido credenciado e a proposta classificada, poderão os autores manifestar 
lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 

 
8.1.4.1 - Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente 
nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes, a partir da 
menor proposta. 
 
8.1.4.2 - Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 
8.1.4.3 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
desse item declinarem da formulação de lances. 

 
8.1.5 - Encerrada a etapa de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, § 2.º, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, sendo assegurado, como 
critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

 
8.1.5.1 - Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 
de menor valor. 
 
8.1.5.2 - Considera-se encerrada a etapa de lances no momento em que restar apenas 
um proponente. 

 
8.1.6 - Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
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8.1.6.1 - A licitante beneficiada pela Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, 
detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de 
até 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior àquela 
considerada de menor preço; 
 
8.1.6.2 - se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas e 
empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem 
anterior. 

 
8.1.7 - O disposto nos subitens 8.1.5 e 8.1.6 não se aplicam às hipóteses em que a proposta 
de menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei 
Complementar n.º 123/06 e suas alterações. 
 
8.1.8 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
8.1.9 - Habilitação 

 
8.1.9.1 - O Pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação da 
licitante que tenha ofertado o menor lance para o item. 
 
8.1.9.2 - Os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e 
serão anexados ao processo de licitação. 
 
8.1.9.3 - Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos 
proponentes. 

 
8.1.10 - Recurso 

 
8.1.10.1 - Habilitado o proponente, o Pregoeiro solicitará aos demais credenciados se 
desejam manifestar interesse em interpor recurso. 
 
8.1.10.2 - Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua 
intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao 
Pregoeiro deliberar sobre o aceite de recurso. 
 

8.1.10.2.1 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 
objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam 
revistos pelo Pregoeiro. 
 
8.1.10.2.2 - Os recursos deverão ter fundamentação que os sustente, não sendo 
dado provimento a recursos que apenas apresentem dados subjetivos. 
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8.1.10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 
de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
8.1.10.4 - Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pelo licitante. 
 
8.1.10.5 - O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido 
aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do 
mesmo, o qual deverá ser protocolado junto ao Setor de Protocolos do Município de 
Timbó/SC (Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, CEP: 89.120-000, Sala 04), fazendo 
constar obrigatoriamente fora do envelope (devidamente lacrado) o “número da 
licitação”, seu conteúdo (“Interposição de Impugnação e/ou Recurso”) e seu 
encaminhamento aos cuidados da Autoridade Competente. Os demais proponentes 
ficam desde logo intimados para apresentar as contrarrazões no prazo de 03 (três) dias 
a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade competente manifestará 
sua decisão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
8.1.10.6 - Depois de encerrado o prazo para manifestação de recurso, o Pregoeiro 
declarará encerrada a sessão pública do pregão presencial. 

 
8.1.10.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 
8.1.10.8 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 
 
9 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto 
à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado. 
 
9.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, 
opinar pela adjudicação do objeto licitado. 
 
9.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a 
assinar o Contrato/Ata de Registro de Preço ou retirar a Ordem de Compra. 
 
9.4 - O Município de Timbó/SC poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 
assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Compra/Serviço, convocar outro licitante, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
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9.5 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou 
inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes 
conhecidos após o julgamento. 
 
 
10 - PRAZOS, ENTREGA E PAGAMENTO 
 
10.1 - O prazo máximo para a entrega não poderá ultrapassar a 20 (vinte) dias corridos a partir do 
recebimento da ordem de compra. 
 
10.2 - LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos eletrônicos deverão ser entregues na Prefeitura de 
Timbó, em horário previamente agendado, sendo de responsabilidade da proponente vencedora os 
custos com deslocamento dos equipamentos.  
 

10.3.1 - Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos 
com a especificação; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade dos mesmos e a 
consequente aceitação. 

 
10.3.2 - Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 
(cinco) dias consecutivos, contados do momento da notificação apresentada à fornecedora, 
sem qualquer ônus para o Município. 
 
10.3.3 - Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita 
às sanções previstas neste Edital, inclusive seus anexos, e na Lei. 
 
10.3.4 - O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade 
da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar de imediato quaisquer 
irregularidades. 

 
10.3.5 - Por ocasião do recebimento dos produtos, a Secretaria responsável, por intermédio 
de funcionários designados, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos 
mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as 
especificações dos objetos licitados, obrigando-se a proponente vencedora a promover as 
devidas substituições. 

 
10.3.6 - Além da entrega no local designado pela secretaria, deverá a licitante vencedora, 
também descarregar e conduzir os materiais até o local indicado por servidor, 
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes. 
 
10.3.7 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante 
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vencedora a substituir o produto imediatamente após a notificação/comunicação, arcando 
única e exclusivamente com todos os custos e ônus (independente de sua natureza sem 
prejuízo da aplicação das medidas legais/editalícias/contratuais aplicáveis à espécie. 

 
10.4 - PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria requisitante, mediante entrega 
dos materiais, no prazo de até 15 (quinze) dias após a apresentação das notas fiscais. Os valores 
apurados serão pagos após aprovação e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite 
no verso.  
 

10.4.1 - As descrições dos materiais/serviços nas notas fiscais deverão ser idênticas às 
descrições constantes no Anexo I deste edital. 
 
10.4.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome 
da proponente vencedora. 
 
10.4.3 - Considerando que a vigência da ata de registro de preços não ultrapassará 12 (doze) 
meses, não será concedido reajuste de preços. 
 
10.4.4 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados 
informados na Proposta Comercial. 
 

 
 11 - PENALIDADES 
 
11.1 - O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento 
dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou 
cumulativamente: 
 

a) Advertência por escrito;  
b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

entrega e/ou por dia de atraso na adequação do produto fornecido;  
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, pelo não 

cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital e seus anexos, ou pela desistência 
imotivada da manutenção de sua proposta;  

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, observadas as disposições legais;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição.  

 
11.1.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser 
rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria da Fazenda e Administração. 

 
11.2 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a 
expedição de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e 
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.  
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11.3 - As sanções previstas neste Edital, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
11.4 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora de 
rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
11.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é 
totalmente aceito pela licitante vencedora. 
 
11.6 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 
detentora da ata (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), 
podendo, entretanto, conforme o caso, se processar a cobrança judicialmente. 
 
11.7 - A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo, 
acarretará ao infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública 
municipal direta e indireta, enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de 
novo processo, até o efetivo cumprimento da obrigação. 
 
11.8 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
administrativas e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais atinentes à espécie. 
 
 
12 - OBRIGAÇÕES 
 
12.1 - DA EMPRESA VENCEDORA 
a) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão e anexos; 
b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação 

de cada fornecimento desta Licitação; 
c) Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
d) Fornecer e arcar com as despesas relativas à embalagem, seguro e transporte dos produtos até o 

local de entrega;  
e) Deverá apresentar na proposta prazo de garantia para todos os itens cotados, não podendo ser 

inferior ao previsto no item 1- especificações dos objetos; 
f) Proceder as entregas dos produtos nos prazos e locais indicados na ordem de compra; 
g) Garantir o funcionamento dos produtos, responsabilizando-se pela manutenção preventiva e 

corretiva dos mesmos, durante o período de garantia; 
h) Prestar informações sobre a utilização dos produtos; 
i) Fornecer os equipamentos de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), e Portarias do INMETRO, quando aplicáveis; 
j) Substituir, sem ônus para o Município, durante o período de garantia, peças e componentes que 

venham apresentar defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir 
no uso, devendo ser prestadas pelo fabricante por meio da licitante vencedora;  
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k) Deverá fornecer, durante o período de garantia, o suporte técnico necessário ao perfeito uso dos 
produtos; 

l) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 

m) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor 
de Compras acerca de qualquer alteração; 

n) Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto da 
licitação, bem como a observações às normas técnicas; 

o) Fornecer o objeto com ótima qualidade (acabamento, estética visual, resistência/solidez, 
funcionalidade) e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislação aplicável à espécie. 

 
 

12.2 - DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
 
a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
b) Rejeitar no todo ou em parte os produtos que a empresa vencedora entregar fora das 

especificações do Edital; 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada no funcionamento 

dos equipamentos, objeto do contrato; 
d) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste instrumento/ 

editais/anexos, o que não exime a Contratada, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total 
responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

e) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção; 
f) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 
 
 
13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Presencial serão observadas as 
disposições da Lei n.º 8.666/1993. 
 
13.2 - Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis na Central de Licitações para 
retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua 
apresentação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, serão inutilizados e descartados. 
 
13.3 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou 
proposta relativa ao presente Pregão Presencial. 
 
13.4 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante manifestação escrita e fundamentada. 
 
13.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
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13.6 - No interesse do Município de Timbó/SC, sem que caiba à participante qualquer recurso ou 
indenização, poderá ainda a licitação ter: 
 

 Adiada sua abertura; 

 Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação, sendo 

dispensada a nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que, 

inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 

 
13.7 - As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos serão divulgadas 
através do veículo oficial de imprensa da Prefeitura de Timbó/SC, qual seja o Diário Oficial dos 
Municípios - site www.diariomunicipal.sc.gov.br, quando necessário, ficando desde a data da 
publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. O 
Município também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através de AR e e-mail, acerca 
dos procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos computar-se-ão a partir do 
seu recebimento, situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam para todos os fins. 
 
13.8 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer condição, 
especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado válido e 
existente para todos os fins. 
 
13.9 - Constitui Autoridade Competente para em última instância administrativa analisar e julgar os 
recursos eventualmente interpostos, a Secretária da Fazenda e Administração.  (§ 1º, artigo 3º do 
Decreto Municipal n.º 2.976/2012). 
 

13.9.1 - Nos processos administrativos instaurados na fase de execução dos contratos, 
constituem autoridade competente as seguintes: 
 

a) Para notificar, aplicar penalidade e analisar defesa, o servidor designado para 

fiscalizar o contrato; 

b) Para analisar e julgar em última instancia os recursos intentados pelos contratados, 

face a sanção aplicada pelo fiscal de contrato, o respectivo secretário e/ou diretor 

presidente do órgão/entidade contratante/requisitante do serviço. 

 
13.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 
foro da Comarca de Timbó/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
13.11 - Considerando se tratar de pregão onde o objeto compreende apenas a entrega pontual e 

específica de determinado produto e mão de obra e tendo em vista que o art. 62 da Lei n°. 8.666/93 

estabelece que “O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites 

destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder 

substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.”, fica dispensada a minuta 

contratual. 

13.11 - Faz parte integrante do Edital: 
 

a) ANEXO I - Termo de Referência;  
b) ANEXO II - Modelo Credenciamento;  
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Habilitação;  
d) ANEXO IV - Modelo de Declarações Obrigatórias;  
e) ANEXO V - Modelo Proposta de Preços;  

 
 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ (SC), 08 de abril de 2020 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ (SC), 17 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 

 
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI 

Secretária de Fazenda e Administração 



 

 

Pregão Presencial n.º 31/2020 PMT - RETIFICADO Página 24 

 

ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR ESTIMADO 

 

Item Qtde Und Descrição Valor 
Unitário 

de 
Referência  

1 65 UN NOBREAKE TIPO 1 - NOBREAK MICRO PROCESSADO COM MEMÓRIA 
FLASH INTERNA; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; AUTO TESTE 
PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO; 
PODER SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA COM 
BATERIA CARREGADA; RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA MESMO 
COM O NOBREAK DESLIGADO; GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE 
AVISA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; CHAVE 
LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA E EMBUTIDA NO PAINEL FRONTAL 
PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL; CIRCUITO 
DESMAGNETIZADOR; GABINETE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI; 
GABINETE ANTI-CHAMA; PAINEL FRONTAL COM PLÁSTICO ABS ALTO 
IMPACTO; BATERIA SELADA TIPO VRLA; ALARME SONORO 
CRESCENTE PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA NO MODO 
INVERSOR; TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V 
AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V PADRÃO; OITO 
TOMADAS DE SAÍDA; BATERIA: DUAS DE 7AH SELADA; AUTONOMIA 
MÍNIMA: 60 MINUTOS (CONSIDERANDO UM MICROCOMPUTADOR 
COM CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 120W.). PROTEÇÕES: 
CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; CONTRA 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA COM RETORNO E 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR 
CARGA MÍNIMA; CONTRA DESCARGA PROFUNDA DE BATERIA; 
CONTRA SURTOS DE TENSÃO. POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL: 1200 
VA. 
 

715,00 
690,00 

2 3 UN NOBREAK TIPO 2 - NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMÓRIA 
FLASH INTERNA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE COM FORMA DE 
ONDA SEMISENOIDAL, CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, COMUTAÇÃO 
LIVRE DE TRANSITÓRIOS POIS REDE E INVERSOR SÃO 
PERFEITAMENTE SINCRONIZADOS (PLL), DC START - PODE SER 
LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA COM BATERIA 
CARREGADA, ESTABILIDADE NA FREQUÊNCIA DE SAÍDA DEVIDO AO 
USO DE CRISTAL DE ALTA PRECISÃO, FUNÇÃO TRUE RMS COM 
MELHOR QUALIDADE NA REGULAÇÃO DE SAÍDA, TECNOLOGIA SMD 
QUE GARANTE ALTA CONFIABILIDADE E QUALIDADE AOS NOBREAKS, 
TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL PADRÃO 120V OU SAÍDA 220V 
CONFIGURÁVEL INTERNAMENTE, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 
USB, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V AUTOMÁTICO, 

3.350,00 
3.250,00 
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FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA 95V - 140V (PARA 120) 180V - 245V 
(PARA 220V), TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120/220V. FAIXA DE 
TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR 120V + -5% (220V + -5%), 
FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL (VA/W) DE 3000 
VA/1800W, POTÊNCIA DE PICO DE 2000W, COM 4 ESTÁGIOS DE 
REGULAÇÃO NA SAÍDA. BATERIAS: RECARGA AUTOMÁTICA DA 
BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO GARANTINDO 
MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL, GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE 
AVISA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, SINALIZAÇÃO 
VISUAL COM TODAS AS CONDIÇÕES DO NOBREAK (REDE ELÉTRICA, 
BATERIA E CARGA), 3 BATERIAS SELADAS DE 12V/ 17AH 
ESTACIONÁRIA LIVRE DE MANUTENÇÃO E VIDA ÚTIL ENTRE 2 E 5 
ANOS . SINALIZAÇÃO: PRESENÇA DE REDE E CONDIÇÃO DE CARGA 
OU BATERIA CARREGADA, AUSÊNCIA DE REDE E PERCENTUAL DE 
CARGA EM MODO INVERSOR, SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO DA 
REDE ELÉTRICA, AUSÊNCIA OU CARGA MÍNIMA NA SAÍDA DO 
NOBREAK, BATERIA DESCARREGADA OU COM NÍVEL MÍNIMO DE 
CAPACIDADE, POTÊNCIA EXCESSIVA NA SAÍDA DO NOBREAK, 
DESLIGAMENTO POR SOBRETENSÃO NA SAÍDA, INDICAÇÃO DE 
NECESSIDADE DE TROCA DE BATERIA, SOBRECARGA OU CURTO-
CIRCUITO NA SAÍDA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0°C A 
40°C.GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: 
PREMIUM 3000 
 

3 62 UN COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; COMPUTADOR 
GABINETE TIPO TORRE; PROCESSADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
NÚCLEOS: 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 6 THREADS; CLOCK BASE MÍNIMO: 
2,8 GHZ; CACHE: 9MB; SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR4 2466MHZ; 
PLACA-MÃE: ENTRADAS FRONTAIS: AUDIO/MIC; 4X USB 3.1 GEN 1; 
ENTRADAS TRASEIRAS; 1X AUDIO-IN CONECTOR; 1X AUDIO-OUT 
CONECTOR; 1X HDMI 2.0; 1X VGA PORT; 1X LOCK SLOT; 1X PADLOCK 
LOOP; 1XRJ-45; 4X USB 2.0 PORTS; CONECTORES INTERNOS: 1X PCI 
EXPRESS X16; 2X PCI EXPRESS X1; 1X PCI X1; 1X M.2 2230; FONTE 
305W BIVOLT; MEMÓRIAS: 8GB 2666 MHZ EXPANSÍVEL A 32GB; 
DISCO RÍGIDO: ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO: 500 GB, INTERFACE: 
SATA 6GB/S, 7200 RPM; DEVERÁ SER ADICIONADO ( SSD OU M.2 
CONFORME DESCRIÇÃO MÍNIMA ABAIXO, E A GARANTIA DO MESMO 
PODERÁ SER DO LICITANTE). SSD: ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO: 
120GB; INTERFACE: SATA 6GB/S; VELOCIDADE DE LEITURA: 500MB/S; 
VELOCIDADE DE ESCRITA: 440 MB/S; M.2: VELOCIDADE DE LEITURA: 
500MB/S; VELOCIDADE DE ESCRITA: 440 MB/S; SISTEMA 
OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL OU FREE DOS; 
MONITOR TECLADO E MOUSE DO MESMO FABRICANTE DO 
COMPUTADOR. MONITOR 21,5 POLEGADAS IPS COM ILUMINAÇÃO 
POR LED BRILHO 250 CD/M² 178° HORIZONTAL; 178° VERTICAL 
INCLINAÇÃO: -4 A +20°; ROTAÇÃO: ±43°; ROTAÇÃO EM PIVÔ: 90°; 

5.945,00 
4.800,00 
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ALTURA: 150 MM 3 USB PORTAS USB LATERAIS 3.0 ENTRADAS VGA, 
HDMI E DISPLAYPORT CONSUMO 37 W (MÁXIMO), 18 W TÍPICO, 0,5 
ESPERA TODOS CABOS INCLUSOS CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR® 
CERTIFIED; EPEAT® SILVER; CERTIFICAÇÃO DESKTOP: NBR -10152 
(BRASIL) OU ISO-9296/ISO-7779 (EMISSÃO ACÚSTICA), IEC-60950, 
IEC-61000, CISPR-22, CISPR-24, ANEXO E (SEGURANÇA, 
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) 
DE ACORDO COM NORMA 170/2012 DO INMETRO; GARANTIA DE 03 
ANOS DO FABRICANTE DESKTOP E MONITOR. 
 

4 2 UN NOTEBOOK - PROCESSADOR: 2 NÚCLEOS FÍSICOS E 4 THREADS CLOCK 
BASE MÍNIMO 2,5 GHZ CACHE 3MB SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR4 
2133 MHZ REFERÊNCIA : INTEL CORE I5-7020U MEMÓRIAS: 8GB 
2133MHZ DDR4 DISCO RÍGIDO: ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO 1TB 
TECLADO: PORTUGUÊS PADRÃO ABNT 2 COM NUMÉRICO 
INTEGRADO TELA: LED HD RESOLUÇÃO (1366X768) HD TAMANHO DA 
TELA 15,6. PORTAS E CONEXÕES: 1 PORTA HDMI, 2 PORTAS USB 3.0, 
1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA ETHERNET RJ45, 1 COMBO 
FONE/MICROFONE, LEITOR DE CARTÕES SD, WIFI E BLUETOOTH. 
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO SINGLE LANGUAGE, DE 
64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL). GARANTIA : 12 MESES MODELO DE 
REFERÊNCIA: ACER F5-573G-519X OU DELL INSPIRON I15-5567-A30B 
 

3.050,00 
4.990,00 

5 1 UN PROJETOR - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE PROJEÇÃO FRENTE / 
TRASEIRA / TETO, NÚMERO DE PIXELS 786.432 PIXELS (1.024 X 768) X 
3, LUMINOSIDADE DA COR 3600 LUMENS, LUMINOSIDADE DO 
BRANCO 3600, PROPORÇÃO DE ASPECTO 4:3, RESOLUÇÃO NATIVA 
XGA (1024 X 768), RELAÇÃO DE CONTRASTE ATÉ 15.000:1, 
REPRODUÇÃO DE CORES ATÉ 1 BILHÃO DE CORES, SONORO (1X) 2W, 
LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO 
(MANUAL), NÚMERO - F: 1,49-1,72, PROPORÇÃO DE ZOOM: 1-1,2, 
DISTÂNCIA FOCAL 16,9 MM-20,28 MM - CORREÇÃO DE KEYSTONE: 
VERTICAL -30° +30°, HORIZONTAL -30° +30° - TAMANHO DA TELA: 
30" A 300" (0.89M - 10.95M) - CONECTIVIDADE: 1X D-SUB15, 1X 
HDMI, 1X VÍDEO RCA, 2X USB, ENTRADA DE ÁUDIO RCA: 2X RCA, 
WIRELESS / SEM FIO: INCLUÍDO - ENERGIA: TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 HZ, VIDA DA 
LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL). INCLUINDO: CONTROLE 
REMOTO (COM PILHAS), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA PARA 
COMPUTADOR, MÓDULO DE LAN SEM FIO, COBERTURA DO 
MÓDULO DE LAN SEM FIOS, BOLSA DE TRANSPORTE E CD COM A 
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR. 
 

4.050,00 
4.100,00 

6 70 UN MOUSEPAD - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES MÍNIMAS 180 X 220 X 
3MM, COR: PRETO OU AZUL, MATERIAL: EVA E TECIDO. 
 

5,50 
5,25 

7 2 UN IMPRESSORA DE SENHA; ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE 
IMPRESSÃO: IMPRESSÃO TÉRMICA DE LINHAS; RESOLUÇÃO DE 
IMPRESSÃO: 203 PPP OU 8 PONTOS/MM; VELOCIDADE DE 

750,00 
8.402,67 
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IMPRESSÃO: MÁX. 150 MM/S (5.91 POL/S); APROVAÇÕES DE 
SEGURANÇA: UL / CSA / EN / TUV / GOST-R; FONTES DE IMPRESSÃO: 
TAMANHO DOS CARACTERES: 0,88 X 2,13 MM E 1,25 X 3 MM 
(LARGURA X ALTURA); FONTES: 9 X 17 E 12 X 24 PONTOS / 
CARACTERE (LARGURA X ALTURA); CONJUNTO DE CARACTERES: 95 
ALFANUMÉRICO, 18 JOGO INTERNACIONAL, 128 X 43 GRÁFICO. 
CARACTERES POR POLEGADA: 22.6 CPP E 16,9 CPP; CAPACIDADE DA 
COLUNA: PADRÃO: LARGURA DO PAPEL 80 MM (48/64); LARGURA 
DO PAPEL 58 MM (35/46); MODO DE 42 COLUNAS: LARGURA DO 
PAPEL 80 MM (42/60); LARGURA DO PAPEL 58 MM (42/31); 
MANUSEIO DA MÍDIA: CORTADOR AUTOMÁTICO: 1.5 MILHÃO DE 
CORTES; LARGURA: 80 MM: 79,5 MM +/- 0,5 MM X 83 MM 
DIÂMETRO (3,13 +/- 0,02 X 3,27) (A X P X A) 58 MM: 57,5 MM +/- 0,5 
MM X 83 MM DIÂMETRO (2,26 +/- 0,02 X 3,27") (A X P X A) 
DIMENSÕES DA MÍDIA: 80 MM: 79,5 MM +/- 0,5 MM X 83 MM 
DIÂMETRO (3,13 +/- 0,02 X 3,27) (A X P X A) 58 MM: 57,5 MM +/- 0,5 
MM X 83 MM DIÂMETRO (2,26 +/- 0,02 X 3,27") (A X P X A) 
CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB. IMPORTANTE: 
DEVERÁ ACOMPANHAR 2000 BOBINAS COMPATÍVEL COM A 
IMPRESSORA. REFERÊNCIA: EPSON TM-T20 USB L112026B. 
 

8 1 UN TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA COM CONTROLE REMOTO; 
ESPECIFICAÇÕES: ÁREA DE PROJEÇÃO: 243 X 182CM. FORMATO 
VÍDEO 4/3; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO; PINTURA COM TINTA EPÓXI 
DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA; MOTOR TUBULAR INTERNO, 
SILENCIOSO COM VELOCIDADE DE 34RPM E TORQUE DE 10NM; 
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA; POSSUI BORDAS 
PRETAS DE 3CM NAS LATERAIS DO TECIDO; TARJA PRETA DE 15CM 
NA PARTE SUPERIOR DO TECIDO; SISTEMA DE CONTROLE POR 
BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES "SOBE / PARA / DESCE", INCLUSO. 
(CONTROLE POR RÁDIO FREQUÊNCIA); TECIDO MATTE WHITE-II 
(BRANCO COM VERSO PRETO), ESTRUTURA COM FILAMENTOS DE 
FIBRA DE VIDRO; VOLTAGEM 220V; ACIONAMENTO POR CONTROLE 
REMOTO. REFERÊNCIA: TELA ELÉTRICA NARDELI NES-004 243 X 
182CM (120") COM CONTROLE 
 

2.530,00 
950,00 

9 6 UN SMART TV; ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE TELA: LED; TAMANHO DA TELA 
MÍNIMO: 50 POLEGADAS; FORMATO DA TELA: WIDESCREEN 16:9; 
RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 3840 X 2100 (4K UHD); ALIMENTAÇÃO: 
100~240V - 50/60HZ; CONEXÕES SEM FIO: WI-FI INTEGRADO, 
BLUETOOTH, ESPELHAMENTO DE TELA; CONECTIVIDADE MÍNIMA: 1 
PORTA LAN, 3 HDMI, 2 USB, ENTRADA VÍDEO 
COMPONENTE/COMPOSTO (Y/VIDEO PR/PB), ENTRADA DE ÁUDIO 
ESTÉREO/MONO, ENTRADA ANT/CABLE. RECURSOS MULTIMÍDIA: 
ACESSO À INTERNET, HDR, GRAVA PROGRAMAÇÃO, CONTROLE COM 
COMANDO DE VOZ; REFERÊNCIA: TCL 50P8M SMART; DEVERÁ 

2.035,00 
2.600,00 
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ACOMPANHAR SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA MESMA. 
 

10 27 UN APARELHO TELEFÔNICO; APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO; 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 15 TECLAS; FUNÇÕES DE MUTE, FLASH E 
REDIAL; SELEÇÃO DE TOM, 3 CONTROLES DE VOLUME SONORO; 
CONEXÃO RJ11. 
 

58,00 
57,50 

 

11 8 UN TELEFONE COM HEADSET; DISCADORA COM TECLADO 
EMBORRACHADO; TECLAS FLASH, MUTE, REDIAL; LED 
IDENTIFICADOR PARA TECLAS ON/OFF E MUTE; TEMPO DE FLASH DE 
100, 300 E 600MS; CONTROLE DE VOLUME DIGITAL; 2 NÍVEIS DE 
CAMPAINHA; MODO DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO; DISCAGEM 
DE TOM E PAUSA; DIMENSÕES E PESO APROX.: AXLXC: 
6,00X17,90X20CM 
 

172,50 
157,50 

 

12 63 UN WINPRO 10 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINE - PN: FQC-
09478 
 

1.040,00 
1.020,00 

13 12 UN OFFICE STANDARD PER DEVICE SOFTWARE LICENSE - PN: AAA-03499 
 

2.229,00 
2.375,00 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA (*) 
 
 

OBJETO: PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOBREAK E DEMAIS EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO “SIMPLIFICA TIMBÓ”, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
 
1 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  A relação e especificações dos objetos, bem como as suas 
quantidades serão disponibilizadas no Anexo I desse Termo de Referência.  
 

Item Qtd Und Descrição Garantia 
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1 65 UN Nobreak Tipo 1 
Nobreak micro processado com memória flash interna; 
Forma de onda semi-senoidal; Auto teste para verificação das condições 
iniciais do equipamento; Poder ser ligado mesmo na ausência da rede 
elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo 
com o Nobreak desligado; Gerenciamento de bateria que avisa quando a 
bateria precisa ser substituída; Chave liga/desliga temporizada e 
embutida no painel frontal para evitar desligamento acidental; Circuito 
desmagnetizador; 
Gabinete metálico com pintura epóxi 
Gabinete anti-chama Painel frontal com plástico ABS alto impacto 
Bateria selada tipo VRLA Alarme sonoro crescente para indicação do 
nível de bateria no modo inversor 
Tensão de entrada nominal 120V/220V automático 
Tensão de saída nominal 120V padrão. 
Oito tomadas de saída; Bateria: Duas de 7Ah, selada 
Autonomia Mínima: 60 Minutos (considerando um microcomputador 
com consumo de aproximadamente 120W.) Proteções: 
- Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor 
- Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e 
desligamento automático 
- Desligamento automático por carga mínima 
- Contra descarga profunda de bateria 
- Contra surtos de tensão 
Potência de saída nominal: 1200 VA.  
bivolt automático com os seguintes níveis de proteção: acionamento do 
inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e 
desligamento automático, contra sobrecarga e curto - circuito no 
inversor, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão 
através de filtro de linha, desligamento automático por carga mínima de 
bateria, sobretemperatura interna, sobrecarga temporizada. 
Características gerais: auto teste para verificação das condições iniciais 
do equipamento, alarme sonoro crescente para indicação do nível de 
bateria no modo inversor, chave liga/desliga temporizada e embutida no 
painel frontal que evita desligamento acidental, gabinete antichama me                                                                   
tálico, porta-fusível de proteção ac com unidade reserva, função mute, 8 
tomadas de saída e cabo ac com plugue tripolar de acordo com a NBR 
14136, dispensa extensões adicionais. Propriedades: 

 

12 Meses 

01 03 UN NOBREAK TIPO 2 
Nobreak microprocessado com memória flash interna tecnologia line 
interactive com forma de onda semisenoidal, circuito desmagnetizador, 
comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente 
sincronizados (pll), dc start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede 
elétrica com bateria carregada, estabilidade na frequência de saída 
devido ao uso de cristal de alta precisão, função true rms com melhor 
qualidade na regulação de saída, tecnologia smd que garante alta 
confiabilidade e qualidade aos nobreaks, tensão de saída nominal 
padrão 120v ou saída 220v configurável internamente, interface de 
comunicação usb, tensão de entrada nominal 120v/220v automático, 

12 Meses 
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faixa de tensão de entrada 95v - 140v (para 120) 180v - 245v (para 
220v), tensão de saída nominal 120/220v. Faixa de tensão de saída em 
inversor 120v + -5% (220v + -5%), frequência de saída 60hz, potência 
nominal (VA/w) de 3000 VA/1800w, potência de pico de 2000w, com 4 
estágios de regulação na saída. Baterias: recarga automática da bateria 
mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, 
gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser 
substituída, sinalização visual com todas as condições do nobreak (rede 
elétrica, bateria e carga), 3 baterias seladas de 12v/ 17Ah estacionária 
livre de manutenção e vida útil entre 2 e 5 anos . Sinalização: presença 
de rede e condição de carga ou bateria carregada, ausência de rede e 
percentual de carga em modo inversor, subtensão ou sobretensão da 
rede elétrica, ausência ou carga mínima na saída do nobreak, bateria 
descarregada ou com nível mínimo de capacidade, potência excessiva na 
saída do nobreak, desligamento por sobretensão na saída, indicação de 
necessidade de troca de bateria, sobrecarga ou curto-circuito na saída. 
Temperatura de operação de 0°c a 40°c.garantia de, no mínimo, 1 ano. 
 
MODELO DE REFERÊNCIA: PREMIUM 3000 
 

02 62 UN Computador – Especificações Mínimas 
Computador Gabinete tipo Torre  
Processador Especificações mínimas:  

 Núcleos: 6 núcleos físicos e 6 threads 

 Clock base mínimo: 2,8 GHz 

 Cache: 9MB 

 Suporte para memória DDR4 2466MHz 
 
Placa-mãe:  
Entradas Frontais  

• Audio/mic  
• 4x USB 3.1 Gen 1  

Entradas Traseiras  
• 1x Audio-in conector  
• 1x Audio-out conector  
• 1x HDMI 2.0  
• 1x VGA Port  
• 1x lock slot  
• 1x Padlock Loop  
• 1xRJ-45  
• 4x USB 2.0 ports  

Conectores Internos  
• 1x PCI Express x16  
• 2x PCI Express x1  
• 1x PCI x1 
• 1x M.2 2230  

Fonte 305W Bivolt 
Memórias: 8GB 2666 MHz expansível a 32gb  
 

36 Meses 



 

 

Pregão Presencial n.º 31/2020 PMT - RETIFICADO Página 31 

 

Disco Rígido  
• Espaço de armazenamento: 500 GB 
• Interface: SATA 6Gb/s 
• 7200 RPM 

 
 
 
Deverá ser adicionado ( SSD ou M.2 conforme descrição mínima abaixo, 
e a garantia do mesmo poderá ser do licitante). 
 
SSD 

 Espaço de armazenamento: 120GB 

 Interface: SATA 6Gb/s 

 Velocidade de leitura: 500MB/s 

 Velocidade de escrita: 440 MB/s 

M.2  

 Velocidade de leitura: 500MB/s 

 Velocidade de escrita: 440 MB/s 

Sistema Operacional: Sem sistema Operacional ou Free DOS  
 
Monitor Teclado e mouse do mesmo fabricante do computador. 
 
Monitor 21,5 Polegadas IPS com iluminação por LED Brilho 250 cd/m² 
178° horizontal; 178° vertical Inclinação: -4 a +20°; Rotação: ±43°; 
Rotação em pivô: 90°; Altura: 150 mm 3 USB portas usb laterais 3.0 
Entradas VGA, HDMI e DisplayPort consumo 37 W (máximo), 18 W 
típico, 0,5 espera todos cabos inclusos certificação ENERGY STAR® 
certified; EPEAT® Silver 
 
Certificação Desktop: NBR -10152 (BRASIL) ou ISO-9296/ISO-7779 
(Emissão acústica), IEC-60950, IEC-61000, CISPR-22, CISPR-24, ANEXO E 
(Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética) de 
acordo com NORMA 170/2012 DO INMETRO 
 
Garantia de 03 anos do Fabricante Desktop e Monitor 
 

03 02 UN Notebook - configurações mínimas 
Processador:  

 Núcleos: 2 núcleos físicos e 4 threads 

 Clock base mínimo: 2,5 GHz 

 Cache: 3MB 

 Suporte para memória DDR4 2133 MHz 
 
Referência: Intel Core i5-7020U 

 

12 Meses 



 

 

Pregão Presencial n.º 31/2020 PMT - RETIFICADO Página 32 

 

Memórias: 8GB 2133MHz DDR4 
 

Disco rígido (Uma unidade): 

 Espaço de armazenamento: 1TB 

Teclado: Português padrão ABNT 2 – com numérico integrado 

Tela LED HD  

 Resolução: (1366x768) HD 

 Tamanho da tela: 15,6 
 
Portas e conexões: 

 1 porta HDMI  

 2 portas USB 3.0  

 1 porta USB 2.0 

 1 porta Ethernet RJ45 

 1 Combo fone/microfone 

 Leitor de cartões SD 

 Wifi  

 Bluetooth  
 

Modelos de referência  
Dell Inspiron i15-5567-A30B 
Acer F5-573G-519X 
 

(Obs:  Equipamento deve ser entregue testado e funcionado, porém sem 
sistema operacional Windows). 

04 01 UN Projetor  
Projetor com qualidade igual ou superior ao modelo de referência 
informado e que atenda as especificações solicitadas. 
 

Modelo para referência:  Epson modelo: X41+ 
 

Especificações: 
- Modo de projeção: Frente / traseira / teto 
- Número de pixels: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 3 
- Luminosidade da cor: 3600 lumens 
- Luminosidade do branco: 3600 
- Proporção de aspecto: 4:3 
- Resolução nativa: XGA (1024 x 768) 
- Relação de contraste: Até 15.000:1 
- Reprodução de cores: Até 1 bilhão de cores 
- Sonoro: (1x) 2W 
 
Lente de projeção: 
- Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual) 
- Número - F: 1,49-1,72 
- Proporção de zoom: 1-1,2 
- Distância focal: 16,9 mm-20,28 mm 
 

- Correção de Keystone:  
Vertical     : -30° +30°   

36 Meses 
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Horizontal: -30° +30° 
- Tamanho da tela: 30" a 300" (0.89m - 10.95m) 
 

Conectividade: 
- 1x D-sub15 
- 1x HDMI 
- 1x Vídeo RCA 
- 2x USB  
- Entrada de áudio RCA: 2x RCA  
- Wireless / Sem fio: Incluído 
 

Energia: 
- Tensão de alimentação: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 
- Vida da lâmpada: 6.000 horas (Normal) 
 
- Garantia 36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada.  
Obs: Os equipamentos serão conferidos no ato da entrega no site do fabricante 
para verificar se os mesmos possuem a garantia solicitada. 

 
  

Itens que deverão ser entregues  
- Projetor 
- Controle remoto (com pilhas ) 
- Cabo de alimentação 
- Cabo VGA para computador 
- Módulo de LAN sem fio 
- Cobertura do módulo de LAN sem fios 
- Bolsa de Transporte 
- CD com a documentação do projetor 
 

05 70 UN Mousepad 
Especificações: 
- Dimensões mínimas: 180 x 220 x 3mm 
- Cor: Preto ou Azul 
- Material: EVA e Tecido 
 

6 Meses 

07 02 UN Impressora de senha  
Especificações: 
- Tecnologia de impressão: Impressão térmica de linhas 
- Resolução de impressão: 203 ppp ou 8 pontos/mm 
- Velocidade de impressão: Máx. 150 mm/s (5.91 pol/s) 
- Aprovações de segurança: UL / CSA / EN / TUV / GOST-R 
Fontes de impressão: 

• Tamanho dos caracteres: 0,88 x 2,13 mm e 1,25 x 3 mm (largura x 
altura) 

• Fontes: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura) 
• Conjunto de caracteres: 95 alfanumérico, 18 jogo Internacional, 128 x 

43 gráfico. 
• Caracteres por polegada: 22.6 cpp e 16,9 cpp 
Capacidade da coluna: 
• Padrão: largura do papel 80 mm (48/64); largura do papel 58 mm 

36 
Meses 
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(35/46) 
• Modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm (42/60); largura do 

papel 58 mm (42/31) 
Manuseio da mídia: 
• Cortador automático: 1.5 milhão de cortes 
Largura: 
• 80 mm: 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/- 0,02 x 3,27) 

(A x P x A)  
• 58 mm: 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 

3,27") (A x P x A) 
Dimensões da mídia: 
• 80 mm: 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/- 0,02 x 3,27) 

(A x P x A)  
• 58 mm: 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 

3,27") (A x P x A) 
Conectividade: 
• Conectividade padrão: USB 

 
Importante: Deverá acompanhar 2000 bobinas compatível com a 
impressora.  
 
Referência: Epson TM-T20 USB L112026B  
 

08 01 UN Tela de Projeção Elétrica com Controle Remoto  
 
Especificações: 

• Área de projeção: 243 x 182cm. 
• Formato Vídeo 4/3 
• Estrutura em Alumínio 
• Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na cor Branca 
• Motor Tubular interno, silencioso com velocidade de 34RPM e torque 

de 10Nm 
• Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento 

automático de segurança 
• Possui Bordas pretas de 3cm nas laterais do tecido 
• Tarja preta de 15cm na parte superior do tecido 
• Sistema de controle por Botoeira de três posições “Sobe / Para / 

Desce”, incluso. (Controle por rádio frequência) 
• Tecido Matte White-II (branco com verso preto), estrutura com 

filamentos de Fibra de vidro 
• Voltagem 220V 
• Acionamento por controle remoto. 

 
Referência: Tela elétrica Nardeli NES-004 243 x 182cm (120") com 
controle  
 

12 
Meses 

09 06 UN Smart TV 
 
Especificações: 

12 
Meses 
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2 – PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega não poderá ultrapassar a 20 (vinte) dias 
corridos a partir do recebimento da ordem de compra.  
 

• Tipo de Tela:  LED  
• Tamanho da Tela Mínimo: 50 Polegadas 
• Formato da Tela: WideScreen 16:9 
• Resolução de Imagem: 3840 x 2100 (4K UHD) 
• Alimentação: 100~240V - 50/60Hz 
• Conexões Sem Fio: Wi-Fi integrado, Bluetooth, Espelhamento de Tela  
• Conectividade mínima: 1 Porta LAN, 3 HDMI, 2 USB, Entrada Vídeo 

Componente/Composto (Y/Video Pr/Pb), Entrada de Áudio 
Estéreo/Mono, Entrada ANT/CABLE. 

• Recursos Multimídia: Acesso à Internet, HDR, Grava Programação, 
Controle com Comando de Voz  

 
Referência: TCL 50P8M SMART 
 
Deverá acompanhar suporte para fixação da mesma. 
 

10 27 UM Aparelho telefônico 
Aparelho telefônico fixo com fio 
Especificações técnicas: 

 15 teclas  

 Funções de mute, flash e redial 

 Seleção de tom, 3 controles de volume sonoro 

 Conexão rj11.  
 

12 
Meses 

11 08  Aparelho telefônico tipo Headset  
(Conjunto de fone de ouvido com controle de volume e microfone 
acoplado) 
Especificações técnicas: 

 02 níveis de campainha: alto (high), baixo (low) e modo de 
atendimento automático (auto). 

 Teclas: redial, flash, mute e on/off. 

 Chaves: volume, ringer, mode e flash. 

 Ajuste da recepção de áudio. 

 Discagem em pulso ou DTMF (tom). 

 LED de identificação (ligado ou desligado). 

 LED de identificação de mute (mudo). 
 

Modelo de referência: Intelbras HSB 50 
 

12 
Meses 

12 63 UN WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine – PN: FQC-09478 --- 

13 12 UN OFFICE STANDARD PER DEVICE SOFTWARE LICENSE – PN:  AAA-03499 --- 
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3 - LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos eletrônicos deverão ser entregues na Prefeitura de Timbó, 
em horário previamente agendado, sendo de responsabilidade da proponente vencedora os custos 
com deslocamento dos equipamentos.  
 

3.1 - Por ocasião do recebimento dos produtos, a Secretaria requisitante, por intermédio de 
funcionários designados, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos 
mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as 
especificações dos objetos licitados, obrigando-se a proponente vencedora a promover as 
devidas substituições. 
 
3.2 – O recebimento dos produtos se dará de forma provisória para verificação de sua 
conformidade com o solicitado no edital de licitação e posteriormente de forma definitiva, 
após a verificação da qualidade, características e quantidades e consequente aceitação. 
 
3.3 - O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará seu 
recebimento na própria nota fiscal, declarando no documento o recebimento com a ressalva 
de que a conferência e aprovação serão realizadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data de entrega do objeto, pela Contratada. 
 
3.4 – Todos os equipamentos deverão ser novos, em fase normal de fabricação. Não serão 
aceitos equipamentos que tenham as suas características de fabricação adulteradas.   
 
3.5 – Os produtos devem ser devidamente acondicionados de forma a não comprometer a 
estrutura e/ou sistemas funcionais, sendo embalados em materiais resistentes.  

 
3.6 - Além da entrega no local designado, a licitante vencedora deverá, também, descarregar, 
armazenar ou empilhar os produtos no local indicado por servidor, comprometendo-se 
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes. 
 
3.7 - Na constatação de que os materiais estão em desacordo com as especificações 
determinadas, deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, contados da devolução/não aceitação e/ou comunicação efetuada pela 
Secretaria requisitante, sem qualquer ônus para o Município.  

 
3.8 – A não substituição dos produtos em desacordo dentro do prazo estipulado, será 
considerada como não entregue, estando a licitante vencedora sujeita as penalidades 
previstas neste Edital, inclusive seus anexos, e na Lei. 
 
3.9 - O recebimento do produto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar de imediato quaisquer 
irregularidades, sem quaisquer ônus para o Município.  
 

4 - GARANTIA: A licitante vencedora deverá fornecer, para todos os itens, o período de garantia e 
assistência técnica constante nas especificações de cada objeto.  
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4.1 - A garantia não abrange as substituições de peças ou componentes danificados por dolo, 
imperícia ou mau uso do produto por parte da Secretaria Requisitante através da Central de 
Atendimento ao cidadão Simplifica Timbó.  
 
4.2 – A licitante vencedora, durante o período de garantia e assistência técnica, disporá de, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas para atender a um chamado do Município, que será 
efetuado por escrito. A execução do serviço será prestada no local onde os equipamentos 
estiverem instalados. Para resolução de problemas originados nos equipamentos durante o 
período de garantia, a licitante disporá de, no máximo 3 (três) dias úteis contados da data da 
entrega do chamado e, não sendo possível, deverá substituí-los por outros com idênticas 
características e em pleno funcionamento.  
 

5 - CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 
 
 

a) Deverá mencionar em sua proposta a MARCA, o MODELO, o FABRICANTE e o PERÍODO 
DE GARANTIA para todos os itens, sendo que o período de garantia e assistência técnica 
deverá ser, no mínimo, o mesmo período constante no item 1 - especificações dos 
objetos. 
a1) A menção da marca na proposta se justifica para fins de vinculação do licitante à 

entrega do material efetivamente cotado, e que guarde correlação direta às 
condições mínimas estabelecidas nesse termo de referência no item 1 – 
especificações do objeto.  

b) Os produtos cotados deverão estar de acordo com as normas ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas –Mobiliário), e Portarias do INMETRO, quando aplicável; 

c) A garantia dos equipamentos deverá abranger peças e componentes contra defeitos de 
fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso, devendo ser 
prestada pela licitante vencedora.  

d) A licitante vencedora deverá fornecer, durante o período de garantia e assistência 
técnica, o suporte técnico necessário ao perfeito uso dos equipamentos. 

e) Durante o período de garantia, a Secretaria requisitante não efetuará nenhum tipo de 
pagamento à licitante vencedora, nem mesmo a título de deslocamento de pessoal, 
equipamentos, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de 
obra e outros; 

f) A licitante vencedora se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de materiais 
rejeitados, se estes apresentarem defeito de fabricação ou divergências relativas às 
especificações constantes deste Edital, independente da quantidade rejeitada. 
 

6 – DA DOTAÇÃO:  
 
Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados: 
 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 
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2020 
 

1521    MODERNIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 

03.01. 0004.0122.0210.1521.3449000000000000000.1000000  

 
 
 
 
7 - PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria requisitante, mediante a entrega 
dos produtos, no prazo de até 15 (quinze) dias após a apresentação das notas fiscais. Os valores 
apurados serão pagos após aprovação e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite 
no verso. 
 

7.1 - As descrições dos materiais nas notas fiscais deverão ser idênticas às especificações dos 
objetos (item 1), deste Termo de Referência.  
 
7.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 
proponente vencedora. 
 
7.3 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados 
na Proposta Comercial. 

 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
p) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão e anexos; 
q) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação 

de cada fornecimento desta Licitação; 
r) Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
s) Fornecer e arcar com as despesas relativas à embalagem, seguro e transporte dos produtos até o 

local de entrega;  
t) Deverá apresentar na proposta prazo de garantia para todos os itens cotados, não podendo ser 

inferior ao previsto no item 1- especificações dos objetos; 
u) Proceder as entregas dos produtos nos prazos e locais indicados na ordem de compra; 
v) Garantir o funcionamento dos produtos, responsabilizando-se pela manutenção preventiva e 

corretiva dos mesmos, durante o período de garantia; 
w) Prestar informações sobre a utilização dos produtos; 
x) Fornecer os equipamentos de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), e Portarias do INMETRO, quando aplicáveis; 
y) Substituir, sem ônus para o Município, durante o período de garantia, peças e componentes que 

venham apresentar defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir 
no uso, devendo ser prestadas pelo fabricante por meio da licitante vencedora;  

z) Deverá fornecer, durante o período de garantia, o suporte técnico necessário ao perfeito uso dos 
produtos; 
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aa) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 

bb) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor 
de Compras acerca de qualquer alteração; 

cc) Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto da 
licitação, bem como a observações às normas técnicas; 

dd) Fornecer o objeto com ótima qualidade (acabamento, estética visual, resistência/solidez, 
funcionalidade) e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislação aplicável à espécie. 

 
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
g) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
h) Rejeitar no todo ou em parte os produtos que a empresa vencedora entregar fora das 

especificações do Edital; 
i) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada no funcionamento 

dos equipamentos, objeto do contrato; 
j) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste instrumento/ 

editais/anexos, o que não exime a Contratada, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total 
responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

k) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção; 
l) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 
 
 
 

 
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI 

Secretária da Fazenda e Administração 
 

 
(*) Termo de referência desenvolvido e transcrito na íntegra pela Secretaria da Fazenda e Administração. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO* 
 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _____________________, CPF nº. 

_______________________ e RG n.º ____________________, para participar do Pregão Presencial 

n.º 31/2020 - PMT, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento no que diz 

respeito aos interesses da representada, inclusive formular lances, negociar preços, interpor e 

desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 

 

________________________, em ____ de ________________ de 2020. 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*O modelo de credenciamento, quando for utilizado, deverá estar de acordo com os termos 
constantes do subitem 5.2 deste edital. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
(Razão Social da licitante)............................................................., por meio de seu Diretor ou 

Responsável Legal DECLARA sob as penas da lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei 

n.º 10.520/2002, que tem plena ciência, aceita e cumpre plenamente todos os requisitos de 

habilitação definidos no Edital do Pregão Presencial n.º 31/2020 - PMT. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 
 

______________________, em ______ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
           Ref. (identificação da licitação) 
 
 

_____________________________________, CNPJ n°. _________________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ________________________________, 

portador (a) do RG n.° ____________________ e CPF n.° _____________________, declara:  

 

a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993 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 (   ).  
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 

b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
qualquer natureza e esfera governamental. 
 

c) Que o ato constitutivo é vigente. 
 

d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública 
 

e) Que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos. 
 

 
__________________________________________________ 

(local e data) 
 
 

__________________________________________________ 
(nome e número do documento de Identidade do Declarante) 
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ANEXO V 
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS* 

 
PREFEITURA DE TIMBÓ/SC 
PROPOSTA DE PREÇOS 
Pregão Presencial n.º 31/2020 
Data:  
Hora:  
 
NOME DA EMPRESA: 
C.N.P.J.: 
Endereço: 
Telefone e fax: 
E-mail: 
Local para entrega do material: (em conformidade com o Edital). 
Validade da proposta: (em conformidade com o Edital). 
Condições de Pagamento: (em conformidade com o Edital). 
 
Item Qtd Und Descrição Valor Unitário 

(R$) 

1 65 UN NOBREAKE TIPO 1 - NOBREAK MICRO PROCESSADO COM 
MEMÓRIA FLASH INTERNA; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; 
AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO 
EQUIPAMENTO; PODER SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DA 
REDE ELÉTRICA COM BATERIA CARREGADA; RECARGA 
AUTOMÁTICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK 
DESLIGADO; GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA 
QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; CHAVE 
LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA E EMBUTIDA NO PAINEL 
FRONTAL PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL; CIRCUITO 
DESMAGNETIZADOR; GABINETE METÁLICO COM PINTURA 
EPÓXI; GABINETE ANTI-CHAMA; PAINEL FRONTAL COM 
PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO; BATERIA SELADA TIPO VRLA; 
ALARME SONORO CRESCENTE PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DE 
BATERIA NO MODO INVERSOR; TENSÃO DE ENTRADA 
NOMINAL 120V/220V AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA 
NOMINAL 120V PADRÃO; OITO TOMADAS DE SAÍDA; BATERIA: 
DUAS DE 7AH SELADA; AUTONOMIA MÍNIMA: 60 MINUTOS 
(CONSIDERANDO UM MICROCOMPUTADOR COM CONSUMO 
DE APROXIMADAMENTE 120W.). PROTEÇÕES: CONTRA 
SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; CONTRA 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA COM 
RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO POR CARGA MÍNIMA; CONTRA DESCARGA 
PROFUNDA DE BATERIA; CONTRA SURTOS DE TENSÃO. 

... 
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POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL: 1200 VA. 
 

2 .. ... ....  ... 

... ... ... ... 
 

... 

 

Banco: 
Agência: 
C/C:  
Local, data 
 
Declaro que desde já a empresa ____________________________________ compromete-se a 
cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta 
Administração. 
 
Nome Completo, Estado Civil, CPF, RG, Endereço Residencial e assinatura do representante. 
Carimbo da empresa 
 
 

* Demais informações constantes do item 6.3 do edital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


