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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/CENTRAL DE LICITAÇÕES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBÓ 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 08/2021 

 
Tipo de Comparação: por item 
Tipo de Julgamento: menor preço  
 
O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, 

através do Fundo Municipal de Saúde (localizado na Rua Aracaju, n.º 60, Centro), CNPJ n.º 

10.422.955/0001-53, representado pelo Secretário de Saúde e Assistência Social, Sr. Alfredo João 

Berri, informa que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com itens exclusivos para 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedores Individuais – 

MEI, nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela LC nº 

147/2014, com a finalidade de selecionar propostas objetivando Registro de Preço para AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINADOS AO 

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, cujas especificações detalhadas 

encontram-se no Anexo I, que acompanha o 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 no Setor 

de Licitações da Prefeitura de Timbó/SC até a data e horário limites abaixo descritos: 

Data: 18/06/2021 
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 

   Setor de Licitações 

 

*Para fins de atendimento ao horário limite de entrega dos envelopes, considerar-se-á o horário 
expresso no protocolo fornecido pelo Setor de Licitações 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: 18/06/2021 
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. 
 
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 a registro de preço para 
aquisição de equipamentos e materiais de informática e eletrônicos destinados ao atendimento das 
necessidades da Secretaria de Saúde, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, que 
acompanha o Edital. 
 
1.2 Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006, as microempresas (ME), as empresas 
de pequeno porte (EPP) e Micro empreendedores Individuais – MEI, qualificadas como tais nos 
termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 farão jus aos mesmos benefícios, 
independentemente da receita bruta anual. 

 
1.2.1 - Adotar-se-á exclusividade para a disputa entre as empresas citadas no item 1.2 para 
os itens indicados abaixo, conforme identificação no Termo de Referência (Anexo I). Esta 
exigência se fundamenta no artigo 48, I da Lei Complementar 123/2006.  
 

1.2.1.1 Para o item 01 (cota principal) – destinados à participação dos interessados 
que atendam aos requisitos deste edital.  

 
1.2.1.2 Para os itens 02 e 03 (cota exclusiva) – - destinados à participação de 
empresas enquadradas como Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP 
ou Micro empreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota 
principal 

 
1.3 As quantidades expressas no Anexo I são estimativas e representam a previsão do órgão 
participante pelo prazo de 12 (doze) meses, todavia, o Sistema de Registro de Preço não obriga a 
aquisição da quantidade registrada, as quais serão adquiridas de acordo com a necessidade e 

mailto:licitacoes@timbo.sc.gov.br
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conveniência do Município/órgão participante e mediante a expedição de ordem de compra/nota de 
empenho. 
 
1.4 A Contratada não pode subempreitar, ceder ou sublocar, o objeto que restou vencedora, 
exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da 
Administração, por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo ônus e perfeição 
técnica do mesmo.  

 
1.5 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 Dotação orçamentárias/convênios extraorçamentários a serem utilizados: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

15 Servicos em Saude na Atencao Basica 

1 Servicos em Saude na Atencao Basica 

2620 MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

3339030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

1676400 Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI 

Código Dotação Descrição 

15 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2624 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

3339030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

1020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

15 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 
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Dotação Utilizada 

2 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2624 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

3339030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

3020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

15 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2627 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 

3339030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

1386500 Transf - SUS/União - MAC 

Código Dotação Descrição 

15 Vigilancia em Saude 

4 Vigilancia em Saude 

2629 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

3339030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

3386600 Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE 

Código Dotação Descrição 

15 Vigilancia em Saude 

4 Vigilancia em Saude 

2630 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

3339030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

3386600 Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE 

Código Dotação Descrição 

15 Servicos em Saude na Atencao Basica 
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Dotação Utilizada 

1 Servicos em Saude na Atencao Basica 

1622 MODERNIZAÇÃO DAS USF 

3449030170000000000 Material de Processamento de Dados 

1020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

15 Servicos em Saude na Atencao Basica 

1 Servicos em Saude na Atencao Basica 

1622 MODERNIZAÇÃO DAS USF 

3449030170000000000 Material de Processamento de Dados 

3386400 Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA 

Código Dotação Descrição 

15 Servicos em Saude na Atencao Basica 

1 Servicos em Saude na Atencao Basica 

1622 MODERNIZAÇÃO DAS USF 

3449052350000000000 Equipamentos de processamento de dados 

3890000 OAlienação Bens Dest.Outros Programas 

Código Dotação Descrição 

15 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

1627 MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

3449030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

1020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

15 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

2 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 
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Dotação Utilizada 

1630 MODERNIZAÇÃO DO CAPS 

3449030260000000000 Material elétrico e eletrônico 

1020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

15 Vigilancia em Saude 

4 Vigilancia em Saude 

1632 MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 

3449030170000000000 Material de Processamento de Dados 

1386600 Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE 

Código Dotação Descrição 

15 Vigilancia em Saude 

4 Vigilancia em Saude 

1634 MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

3449030170000000000 Material de Processamento de Dados 

1380200 Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1666 

 
 
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. 
 

3.1.1 Para o item 01 (cota principal) – destinados à participação dos interessados que 
atendam aos requisitos do edital. 
 
3.1.2 Para os itens 02 e 03 (cota exclusiva) – destinados à participação de empresas 
enquadradas como Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Micro 
empreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota principal. 
 

3.1.2.1 - Os interessados que atendam aos requisitos do edital e não se enquadrem 
como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, ou 
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Microempreendedores Individuais – MEI, também poderão apresentar propostas 
de preços para esses itens, acompanhada de declaração onde se comprometam a 
registrar o menor preço dentre aqueles propostos para esta cota. A apresentação 
da proposta tem o único objetivo de viabilizar a aplicação do disposto no subitem 
8.1.8.2 (Da Sessão Pública do Pregão Presencial), quando suas propostas poderão 
ser consideradas para efeito de julgamento, face a inviabilidade de contratação 
de empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte 
– EPP, e Microempreendedores Individuais – MEI. 

 
3.2 Serão admitidas a participar desta licitação as pessoas jurídicas que estejam constituídas na 
forma da lei 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, 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),vereador(es) ou agente(s) políticos do Município de Timbó/SC. 
 
3.8 Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento juntamente 
com a proposta. 
 
 
4. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 
 
4.1 Os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos e providências, e, em até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, impugnar o ato 
convocatório. 
 
4.2 Caberá ao Pregoeiro encaminhar a impugnação à autoridade competente, que decidirá no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

                                                           
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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4.3 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. 
 
4.4 As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, 
junto ao setor de licitações do Município de Timbó/SC (Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, CEP: 
89.120-000), 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”), sob pena de não apreciação e nulidade. 
 
4.5 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. 
 
4.6 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. 
 
4.7 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 
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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. 
 

5.3 Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de prévia 
autenticação. Poderá ser realizada 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 ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 
 

5.8.1 Para fins de comprovação do enquadramento em Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, o licitante deverá comprovar 



Pregão Presencial SRP n.º 08/2021 FMS  Página 10 

 

tal condição mediante documento expedido por órgão competente, quando do seu 
credenciamento, sob pena de preclusão. 
 
5.8.2 Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento 
juntamente com a proposta. 

 
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 SRP n.º 08/2021 (FMS) 
Razão Social:  
CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 
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6.2 A proposta dever 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 (procuração 
dispensada se estiver no credenciamento). 
 
6.3 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 (pessoa jurídica); 

e) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até (02) 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 assinará o contrato/ata de registro 
de preço deverá conter, no mínimo, o seguinte: nome completo, estado civil, CPF, RG e 
endereço residencial. 

 
6.3.1 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. 
 
6.3.2 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) A pedido de substituição dever ser protocolado na Central de Licitações do Município, 
acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca, fabricante 
e/ou modelo previamente aceite, 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. 
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6.3.2.1 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. 
 
6.3.2.2 Se a substituição da marca, fabricante e/ou modelo for aprovada, a 
Secretaria requisitante, deverá promover aditivo à Ata de Registro de Preço e ao 
Contrato quando houver. 

 
6.3.3 O período mínimo de garantia deverá ser o indicado no Termo de Referência, sob 
pena de desclassificação do item. 
 
6.3.4  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. 
 

6.3.4.1 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. 
 
6.3.4.2 A garantia não abrange as substituições de peças ou componentes 
danificados por dolo, imperícia ou mau uso dos equipamentos por parte do Município. 
 
6.3.4.3 A licitante vencedora, durante o período de garantia e assistência técnica, 
disporá de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas para atender a um chamando 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 de entrega do chamado e, não sendo possível, 
deverá substituí-los por outros com idênticas características e em pleno 
funcionamento. 

 
6.3.4.4 A licitante vencedora garantirá que o funcionamento dos equipamentos é o 
descrito no Anexo I, deste edital. 

 
6.3.4.5 A licitante vencedora deverá fornecer, durante o período de garantia, o 
suporte técnico necessário ao perfeito uso dos equipamentos. 

 
6.4 Todos os equipamentos deverão ser novos, em fase normal de fabricação. Não serão aceitos 
equipamentos que tenham as suas características de fabricação adulteradas. 
 
6.5 Os equipamentos deverão atender as especificações técnicas mínimas constantes no Anexo I 
deste edital. 
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6.6 Os equipamentos ofertados deverão ser compatíveis com as normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e INMETRO, quando aplicável. 

 
6.7 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. 

 
6.8 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. 

 
6.9 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. 

 
6.10 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. 

 
6.11 A licitante vencedora deverá manter atualizados o telefone, fac-símile e endereço, devendo 
comunicar ao Setor de Compras, qualquer alteração de dados. 

 
6.12 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. 

 
6.13 A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente. 

 
6.14 Será desclassificada a proposta que: 

a) Deixar de atender alguma exigência deste edital; 
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 SRP n.º 08/2021 (FMS) 
Razão Social:  
CNPJ: 
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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, conforma item 5.11.11 
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) 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 nº 123/2006: 

 
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do 

tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º. 
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 n.º 8.666/1993, conforme disposto no art. 
43, § 2º da LC n.º 123/2006. 

 
7.3.2 Quanto à regularidade jurídica: 
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a) Ato Constitutivo Vigente (Dispensado se apresentado no credenciamento) 
Obs.: 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. 

 
7.3.3 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: 
 

a) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela 
Lei nº 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. 
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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. 
 

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 Para o item 01 (Cota Principal), em caso de empate, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para a microempresa, empresas de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
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classificada no final dos lances do pregão, quando será concedido, para microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificada. 
 
8.1.6 Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.1.6.1 Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado 
será convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço;  
 
8.1.6.2 Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do subitem 8.2.6.1, 
será examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação;  
 
8.1.6.3 Não sendo apresentada nova proposta, na forma do subitem 8.2.6.1, ou não 
ocorrendo a contratação, serão convocadas as microempresas ou empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito;  
 
8.1.6.4 O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual;  
 
8.1.6.5 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de 
preferência previsto no item. 

 
8.1.7 Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 
 
8.1.8 Para os itens 02 e 03, (Cota Reservada), não havendo vencedor entre empresas 
enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, depois de esgotadas as possibilidades levadas em consideração as prerrogativas 
das referidas empresas, bem como a ordem de classificação, o objeto poderá ser adjudicado 
ao vencedor da Cota Principal, desde que: 
 

8.1.8.1 Não reste empresa enquadrada como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual;  
 
8.1.8.2 Que a empresa melhor classificada para Cota Principal tenha registrado 
proposta para Cota Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre 
aqueles propostos para as referidas cotas. 
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8.1.9 Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 
as selecionadas o último preço ofertado. 

 
8.1.9.1 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 

 
8.1.9.2 Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.1.9.3 A etapa de lances poderá ser adiada para nova data quando houver 
necessidade de análise mais apurada de documentos em face da complexidade dos 
mesmos e do número de participantes. 

 
8.1.9.4 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes 
para atendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração 
e nem firam os direitos dos demais licitantes. 

 
8.1.10 Habilitação 

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

 
8.1.11 Recurso 

 
8.1.11.1 Habilitado o proponente, o Pregoeiro solicitará aos demais credenciados se 
desejam manifestar interesse em interpor recurso. 
 
8.1.11.2 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. 
 

8.1.11.2.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 
objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam 
revistos pelo Pregoeiro. 
 
8.1.11.2.2 Os recursos deverão ter fundamentação que os sustente, não sendo 
dado provimento a recursos que apenas apresentem dados subjetivos. 
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8.1.11.3 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. 
 
8.1.11.4 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. 
 
8.1.11.5 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 Licitações do Município de 
Timbó/SC (Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, CEP: 89.120-000), 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. 
 
8.1.11.6 Depois de encerrado o prazo para manifestação de recurso, o Pregoeiro 
declarará encerrada a sessão pública do pregão presencial. 

 
8.1.11.7 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 
8.1.11.8 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 a 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 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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9.4.1 Fica impedido de subscrever a Ata de Registro de Preços e passível de exclusão do 
processo o vencedor que estiver em dívida para com a administração municipal de Timbó. 
 

9.4.1.1 Para assinatura da Ata de Registro de Preços, o vencedor deverá apresentar 
Certidão Negativa de Débitos do Munícipio de Timbó/SC conforme art. 193 do Código 
Tributário Nacional e art. 50 da Lei Complementar Municipal 142/98, a qual poderá ser 
obtida da seguinte forma: 

 E-mail: negativas@timbo.sc.gov.br; 
 Telefone: (47) 3380-7000 – Ramal 7069 – Setor de Tributos; 
 Através do ícone Portal do Cidadão do site do Município: 

www.timbo.sc.gov.br (para usuários já cadastrados no Município). 
 
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 de vigência do Registro de Preço é de 12 (doze) meses contados a partir da 

publicação do extrato da ata de registro em órgão oficial do Município.  

10.2 PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para entrega não poderá ultrapassar a 15 (quinze) dias 
úteis a partir do recebimento da ordem de compra. 
 
10.3 LOCAL DE ENTREGA: Conforme indicado na ordem de compra emitida pelo Setor de Compra, 
e mediante solicitação da secretaria requisitante. 

 
10.3.1 O encaminhamento da respectiva ordem de compra será efetivado através do e-mail 
informado pela empresa na proposta. 
 
10.3.2 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 estiver em desacordo com as 
especificações solicitadas, obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas 
substituições. 
 
10.3.3 Fica estabelecido que o objeto será recebido: 

 
a) Provisoriamente, no ato de entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com o solicitado no edital; 

mailto:negativas@timbo.sc.gov.br
http://www.timbo.sc.gov.br/
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b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e das características do objeto e 
consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados 
após o recebimento provisório. 

 
10.3.4 Além da entrega no local designado, a licitante vencedora deverá instalar e 
configurar. 
 
10.3.5 Será avaliado a acondicionamento dos materiais, no momento da entrega. Desta 
forma, materiais que estejam danificados ou com aparência duvidosa, não serão aceitos. 
 
10.3.6 Na constatação de que os produtos estão em desacordo com as especificações 
determinadas, deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da comunicação efetuada pela secretaria requisitante. 
 
10.3.7 O recebimento do produto mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade de 
empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar de imediato quaisquer 
irregularidades, sem quaisquer ônus para a secretaria. 
 

10.4 Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às 

sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato quando for o caso, e na Lei. 

10.5 Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante vencedora 
a substituir os materiais 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. 
 
10.6 PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados pelo Fundo Municipal de Saúde, após o 
recebimento definitivo dos produtos, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, após a 
apresentação da nota fiscal. Os valores apurados serão pagos após aprovação e empenho mediante 
apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso. 
 

10.6.1 As descrições dos produtos nas notas fiscais deverão ser idênticas às descrições 
constantes no Anexo I, deste edital. 
 
10.6.2 Não serão realizados pagamento em contas bancárias que não estiverem em nome 
da proponente vencedora. 
 
10.6.3 Considerando a vigência da Ata de Registro de Preço não ultrapassará 12 (doze) 
meses, não será concedido reajuste de preços. 
 
10.6.4 O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados 
informados na proposta comercial. 
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11. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
11.1 Adjudicada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço de cada item, com o 
fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer 
pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação ou a critério da Administração, registrar o 
preço cotado pelas demais licitantes, de conformidade com a Lei Municipal.  
 
11.2 A licitante vencedora deverá comparecer à Central de Licitações para assinar a Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após convocação, que será feita por e-mail 
e/ou publicação oficial no Diário Oficial dos Municípios, sob pena do Pregoeiro declarar a empresa 
desclassificada, aplicando as penalidades cabíveis e examinar as ofertas subsequentes e a 
qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, declarando-se 
vencedor a licitante que atender os requisitos do edital. 
 

11.2.1 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde 
que devidamente justificado pela proponente e aceito pela Administração. 
 

11.3 No caso do fornecedor primeiro classificado não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de 
Registro de Preço o Município registrará os demais licitantes na ordem de classificação, sem prejuízo 
da aplicação das cominações editalícias/contratuais/legais, bem como as estabelecidas na Ata de 
Registro de Preço. 

 
11.3.1 O não comparecimento injustificado da licitante primeira classificada para subscrição 
da ata de registro de preço, no prazo e moldes estabelecidos neste edital, importará na 
aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata, além do previsto no 
artigo 7.º da Lei n.º 10.520/2002.  

 
11.4 No caso da impossibilidade de fornecimento pelo primeiro classificado, após a assinatura da Ata 
a municipalidade poderá chamar o segundo classificado pelo preço do primeiro, para o fornecimento do 
item, e assim sucessivamente. 
 
 
12. USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1 Poderão utilizar-se das Atas de Registro de Preços decorrentes deste certame a entidade e 
usuário relacionado neste Edital e demais órgão/entidades da administração direita e indireta, 
respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, 
das compras pelo Sistema de Registro de Preços. 
 

12.1.1 Durante sua vigência a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante prévia consulta do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
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12.2 Havendo saldo de quantitativo a adquirir, não exercido pelo órgão ou entidade usuário do 
registro, poderá este autorizar o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e acatar os eventuais 
pedidos de outros órgãos ou entidades não relacionadas neste Edital. 
 
12.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preço a preferência de 
fornecimento/execução, quando, na hipótese de que trata o item anterior, do processo específico para 
compra resultar preço igual ou superior ao registrado. 
 
 
13. CONDIÇÕES 
 
13.1 A Central de Licitações será o órgão responsável pelos atos de controle e administração das Atas 
de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos 
usuários, o fornecedor registrado, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos. 
 
13.2 A solicitação da emissão da Ordem de Compra/Nota de Empenho é de inteira responsabilidade 
e iniciativa do órgão usuário do registro, cabendo ao mesmo todos os atos de administração junto aos 
fornecedores e que serão formalizados por intermédio de empenho e Contrato/Ata de Registro de Preço 
de fornecimento nas hipóteses que se fizerem necessárias. 
 
13.3 A convocação dos fornecedores pelos órgãos usuários dar-se-á através de Ordem de 
Compra/Nota de Empenho e será formalizada pelo responsável da secretaria requisitante através de 
e-mail ou fax, indicado pela licitante na proposta, sendo considerado válido a partir do efetivo envio 
da correspondência. 
 
13.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a 
Ordem de Compra/Nota de Empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas 
na Ata de Registro de Preço, estará sujeito às sanções previstas neste Edital, Contrato/Ata de Registro de 
Preço, demais anexos e na lei. 

 
13.4.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses o órgão usuário deverá comunicar a 
ocorrência à Central de Licitações e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinada a 
Ordem de Compra/Nota de Empenho, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
aplicação de penalidades. 

 
14. PENALIDADES 
 
14.1 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 da Ata de Registro de Preço por dia 
de atraso na entrega e/ou por dia de atraso na adequação do produto fornecido;  
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro, 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.  
 

14.1.1 Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser 
rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e 
Agrícola.  

 
14.2 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.  
 
14.3 As sanções previstas neste Edital, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
14.4 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. 
 
14.5 As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que as tenham aplicado. 
 
14.6 Caso não seja recolhida a multa no prazo acima mencionado, poderão ser descontadas dos 
pagamentos a serem efetuados à detentora da ata (situação que a licitante vencedora tem plena 
ciência e aceita para todos os fins), ou ainda ser cobrada judicialmente, na forma do item 14.6.1 
abaixo.  
 

14.6.1 Serão inscritos como dívida ativa da Fazenda Pública os valores correspondentes às 
importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, bem como 
valores de quaisquer natureza devidos pela CONTRATADA em decorrência da execução do 
contrato, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que lhe tenham sido acarretados pela 
inexecução contratual, nos quais incidirão multa, juros e correção monetária na forma 
estabelecida no Código Tributário Municipal e cobrados em processo de execução (Lei 
Federal 6.830/80). 

 
14.7 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. 
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14.8 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. 
 
14.9 Caso o Município tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe foi devido, a 
CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 
10% (dez por cento) sobre o valor em litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
despesas de processo e honorários advocatícios, estes fixados, desde logo, em 15% (quinze por 
cento). 
 
 
15. CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
15.1 Durante a vigência da Ata os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado.  
 

15.1.1 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  

 
15.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela Central de Licitações para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
 
16. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
16.1 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
  

16.1.1 A pedido, quando: 
 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
 

b) O preço registrado se tornar comprovadamente inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 

 
16.1.2 Por iniciativa da Administração, quando: 
 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 

b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
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c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

 
16.1.3 Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar no prazo estabelecido as Ordens de 

Compra/Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de serviços/obras dela 
decorrentes. 

 
16.1.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo a Administração fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais fornecedores a nova ordem 
de registro. 

 
 
17. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
17.1 As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas: 

 
17.1.1 - Automaticamente: 

 
a) Por decurso de prazo de vigência; 

 
b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou 

 
17.1.2 A inexecução total ou parcial do objeto poderá acarretar o cancelamento da Ata de 
Registro de Preço. 
 
17.1.3 Pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
 

17.2 Aplica-se à Ata de Registro de Preço no que couberem as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei 
n.º 8.666/1993. 
 
17.3 Os casos de cancelamento da Ata de Registro de Preço serão formalmente motivados nos autos 
do processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
18. OBRIGAÇÕES 
 
18.1 DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S). 
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18.1.1 Além das dispostas no presente edital e seus anexos, as demais obrigações estão 
dispostas na minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI) que faz parte integrante do 
presente Edital. 
 

18.2 OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

18.2.1 Além das dispostas no presente edital e seus anexos, as obrigações estão dispostas na 
minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI) que faz parte integrante do presente Edital. 

 
 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 A adoção por qualquer licitante de ato, em qualquer fase do processo licitatório, que possa 
perturbar o seu regular andamento, seja através de ações ou manifestações que possa comprometer 
a lisura do procedimento licitatório, inclusive na forma tentada, e ainda que não venham a acarretar 
ou caracterizar fraude ou frustração do processo, sujeitará o licitante, como sanção pelo ato 
praticado, conforme a fase em que se encontre, à inabilitação e/ou desclassificação de sua proposta. 
 
19.2 Da sanção aplicada nos termos este item, cabe recurso nos termos do Art. 109 da Lei de 
Licitações. 
 
19.3 A punição de que trata este item, pela prática de ato atentatório à lisura do certame, não 
exime o licitante da responsabilização e aplicação de sanções administrativas, civis e criminais que, 
conforme a gravidade do ato praticado, podem vir a incidir, fato que dependerá de processo 
administrativo próprio, sem prejuízo da remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de 
crime contra a licitação e contra a Administração Pública.  
 
19.4 Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Presencial - Registro de Preço serão 
observadas as disposições da Lei n.º 8.666/1993. 
 
19.5 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. 
 
19.6 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou 
proposta relativa ao presente Pregão Presencial - Registro de Preço. 
 
19.7 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. 
 
19.8 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
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19.9 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. 

 
19.10 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. 
 
19.11 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. 
 
19.12 Constitui Autoridade Competente para em última instância administrativa analisar e julgar os 
recursos eventualmente interpostos, o Secretário de Saúde e Assistência Social (§ 1º, artigo 3º do 
Decreto Municipal n.º 2.976/2012). 
 

19.12.1 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 instância 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. 

 
19.13 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. 
 
19.14 Faz parte integrante do Edital: 
 

a) ANEXO I -  Especificações do Objeto/Termo de Referência;  
b) ANEXO II - Modelo Credenciamento;  
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Habilitação;  
d) ANEXO IV - Modelo de Declarações Obrigatórias;  

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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e) ANEXO V - Modelo Proposta de Preços;  
f) ANEXO VI - Modelo da Ata de Registro de Preços. 

 
 
 
 
 

Timbó (SC), 27 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JOÃO BERRI 
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR ESTIMADO/ TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Tabela 1. Especificações e valor estimado. 

 

Item 

 

Quant. 

 

Un. 

 

Descrição 

Valor 

Referência 

Unitário 

(R$) 

 

Indicação 

de cota 

1 80 

 

UN COMPUTADOR: GABINETE:(ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS) 

TIPO TORRE,SUPORTE PARA HDD INTERNO(2X 3.5 /3X 

2.5), 1X 5,25 EXTERNO,COR : PRETA,PLACA MÃE 

SUPORTADA:ATX/MICRO ATX ,SLOTS:MÍNIMO 5,CHAPA 

0,5MM ESPAÇO PARA ESTALAÇÃO DE 

COOLER:TRASEIRA:1X80/120MM,LATERAL:1X120/140M

M.PORTAS(MÍNIMO):2X USB 2.0 1X USB 3.0 E 1X USB 

2.0,1X ÁUDIO,1X MICROFONE.FONTE: FONTE ATX DE 

350W, COOLER DE 120MM, PFC 

ATIVO,CERTIFICAÇÃO:MÍNIMO 80 PLUS,EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 80%, CONEXÕES SATA:2 , OBS: DEVE 

ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO 

ATUAL 3 PINOS NBR14136.PLACA MÃE : RECURSOS. 

2SLOTS DIMM, MAX 32GB,DDR4 2666/2400/2133 

MHZ,SUPORTE PARA INTERFACES PCIE E SATA PARA 

DISPOSITIVOS SSD M.2. SLOTS DE EXPANSÃO, 1SLOT PCI 

EXPRESS X16, RODANDO EM X16 (PCIEX16),2 SLOT PCI 

EXPRESS X1. CONECTORES PAINEL TRASEIRO:1 PORTA 

PS/2 TECLADO/MOUSE,1PORTA D-SUB (VGA),1 PORTA 

DVI-D (SERÁ ACEITO ADAPTADOR HDMI PARA DVI),1 

PORTA HDMI,2 PORTA USB 3.1 , 4 PORTAS USB 2.0/11,1 

PORTA RJ-45 ETHERNET GIGABIT. CONECTORES 

INTERNOS: 4 CONECTORES SATA 6GB/S, 1 CONECTORES 

M.2 SOCKET 3, 1 CABEÇALHO USG 3,1 GEN 1( 2 PAINEL 

TRASEIRO, 2 INTERNA), 1 CABEÇALHOS USG 2.0/1.1 6 

PORTAS. 2 PAINÉIS TRASEIRO, 2 FRONTAL + INTERNOS. 

SOCKET COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR COTADO. 

REFERENCIA(* PRIME H320M-E R2.0/BR. PROCESSADOR: 

FABRICADO A PARTIR DE 2019, COM MÍNIMO DE 8.909 

PONTOS NO PASSMARK.SERÃO ACEITOS OUTROS 

PROCESSADORES DESDE QUE: SEJAM COMPATÍVEIS E 

ATENDEM OS REQUISITOS DA PLACA MÃE E MEMÓRIA 

DA CONJUNTO,ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

ACIMA LISTADAS, SEJAM DE MESMA GERAÇÃO OU MAIS 

2.805,00 PRINCIPAL 
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RECENTES E COM PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR 

AO MODELO DE REFERÊNCIA,AUFERIDOS PELO MÉTODO 

PASSMARK,COM VÍDEO INTEGRADO,REFERÊNCIA: INTEL 

CORE I3-10100.MEMÓRIA,CAPACIDADE: 

8G,TIPO:DDR4,FREQUÊNCIA:2400 MHZ,PINAGEM: 288-

PIN.ARMAZENAMENTO: ESPAÇO DE 

ARMAZENAMENTO:120GB, INTERFACE:SATA 6GB/S, 

VELOCIDADE DE LEITURA:500MB/S, VELOCIDADE DE 

ESCRITA 310MB/S,GARANTIA36 MESES DE 

G=FABRICANTE NO BRASIL. OBS: O EQUIPAMENTO DEVE 

SER ENTREGUE MONTADO E FUNCIONANDO,PORÉM, 

SEM SISTEA OPERACIONAL WINDOWS. 

 

2 15 UN GATEWAY:GAYEWAY PARA INTERLIGAR TELEFONES 

ANALÓGICOS COM REDE IP, PERMITINDO A CONEXÃO DE 

TERMINAIS CONVENCIONAIS COM OPERADORAS VOIP 

OU TRUNKS, DEVENDO POSSUIR AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONALIDADE MÍNIMAS:DEVERÁ 

PERMITIR SER INSTALADA EM MESA , SEU PAINEL 

FRONTAL DEVE POSSUIR FINALIDADE LED COM 

INDICAÇÃO DE PRESENÇA E STATUS DE OPERAÇÃO 

FXS,SEU PAINEL FRONTAL DEVE POSSUIR FINALIDADE 

LED COM INDICAÇÃO DE PRESENÇA E STATUS DE 

OPERAÇÃO FXS E CONEXÃO LAN, DEVERÁ SUPORTAR NO 

MÍNIMO 16 PORTAS FXS,DEVERÁ POSSUIR RECURSOS DE 

VOZ SOBRE IP(VOIP)E TELEFONIA IP (RAMAIS IP PARA 

CONFIGURAÇÕES/INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO IP) 

INTERNO AO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ADMITIDAS 

SOLUÇÕES BASEADAS EM PC ( MICROCOMPUTADORES E 

SERVIDORES),DEVERÁ FORNECER COMUNICAÇÃO 

DIRETA ETHERNET ATRAVÉS DE PELO MENOS 4 

INTERFACES RJ45 10/100-BASE -TX HALF/FULL DUPLEX A 

REDE DE SERVIDORES UTILIZANDO PROTOCOLO SIP (RFC 

3261),PERMITINDO O GERENCIAMENTO, 

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DA PLATAFORMA DE 

TELEFONIA EM QUALQUER PONTO DE REDE, 

POSSIBILITAR O ACESSO REMOTO, PARA REALIZAR 

PROGRAMAÇÕES,DIAGNÓSTICOS, MANUTENÇÕES E 

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE , POSSUIR UM SISTEMA DE 

ARMAZENAMENTO DE DADOS, PARA QUE, EM CASO DE 

FALTA DE ENERGIA, OS DADOS REFERENTES ÁS LIGAÇÕES 

REALIZADAS NÃO SEJAM PERDIDOS, POSSIBILITAR 

RECARGA AUTOMÁTICA DOS PROGRAMAS E DADOS 

ATRAVÉS DOS ARMAZENAMENTOS INTERNOS, PERMITIR 

A PROGRAMAÇÃO DE ANÁLISE DE CIFRAS 

POSSIBILITANDO A TOMADA DE DECISÕES NO QUE SE 

3.796,00 EXCLUSIVO 
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REFERE SO DESTINO DAS CHAMADAS GERADAS,O 

SISTEMA DEVE PERMITIR AVALIAÇÃO DO NUMERO 

DISCADO (NUMERO DE B) E POSSIBILITANDO A ANÁLISE 

DE PELO MENOS 16 CIFRAS,PERMITIR O ENVIO DA 

IDENTIFICAÇÃO D NUMERO DE A EM CHAMADAS P2P, 

OU POR NUMERO IDENTIFICAÇÃO POR NUMERO 

PILOTO,PERMITINDO O ENVIO DE FAX T30 E T38 NOS 

ENTRONCAMENTOS E RAMAIS, SEJA IP OU ANALÓGICO 

QUANDO HOUVER,O SISTEMA DEVERA POSSIBILITAR A 

CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE PROTOCOLO DE 

COMUNICAÇÃO ENTRONCAMENTO IP, SEJA ELE TCP,UDP 

OU TLS,PERMITIR FUNÇÕES COMO: DEFINIÇÃO DA ROTA 

DE MENOR CUSTO, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS 

DTMF/FSK,ROTA DE SAÍDA INTELIGENTE, 

BILHETAGEM,ATENDIMENTO AUTOMÁTICO 

(DISA),DEVERA POSSIBILITAR TRANSFERIR 

AUTOMATICAMENTE AS CHAMADAS DESTINADAS A 

RAMAIS EM CASO OCUPADO OU NÃO 

ATENDIMENTO(IMEDIATO OU TEMPORÁRIO), PARA 

GRUPOS, CORREIO DE VOZ, NÚMEROS EXTERNOS FIXOS 

OU MOVEIS E TELEFONISTAS,DEVERÁ PERMITIR FILAS DE 

ATENDIMENTO,DEVE PERMITIR APLICAÇÃO PARA 

DIAGNOSTICO DE FALHA E ALARMES, PERMITIR A 

EXPORTAÇÃO DOS LONGS DE CHAMADA, TENDO 

DIFERENTES NÍVEIS POSSÍVEIS DEFINIR QUAL TIPO DE 

LOG A SER GERADO,PERMITIR ARMAZENAMENTOS INTO 

DE BILHETES DAS CHAMADAS, POSSIBILITANDO GERAR 

RELATÓRIOS, POSSIBILITAR GERENCIAMENTO DE FALHAS 

VIA REDE TCP/IP, POR MEIO DE PROTOCOLO SNMP, SEM 

NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE MÓDULOS SOFTWARES 

OU EQUIPAMENTOS EXTERNOS, A CENTRAL PRIVADA DE 

COMUTAÇÃO TELEFÔNICA(CPCT)DEVE SUPORTAR E SER 

TOTALMENTE COMPATÍVEL, NO MÍNIMO COM OS 

SEGUINTES TERMINAIS/DISPOSITIVOS: TERMINAIS IP, 

SOFTPHONE IP,ATA(ADAPTADOR DE TERMINAL 

ANALÓGICO),A SOLUÇÃO DE TELEFONIA,BEM 

COMO,TERMINAIS TELEFÔNICOS IP E SOFTPHONES, 

UTILIZADOS NA SOLUÇÃO PROPOSTA, DEVE SER DO 

MESMO FABRICANTE,PERMITINDO ASSEGURAR A 

COMPATIBILIDADE DAS FACILIDADES 

EXISTES,PERMITINDO QUE SUA CONFIGURAÇÃO SEJA 

REALIZADA ATRAVÉS DE INTERFACE GRÁFICA WEB 

COMPATÍVEL COM OS BROWSERS GOOGLE CHROME, 

MOZILLA FIREFOX E MICROSOFT EDGE, CRIAÇÃO DE 

AGRUPAMENTO DE PORTAS.BEM COMO DEVERÁ 

PERMITIR O ENCAMINHAMENTO DE CHAMADA, SENDO 
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ESTA FUNÇÃO UTILIZADA PARA ENCAMINHAR A 

CHAMADA PARA MEMBROS DO GRUPO DE ACORDO 

COM O TIPO DE GRUPO ASSOCIADO, QUE PODEM 

SER:DISTRIBUIDOR: A CHAMADA DIRECIONADA AO 

GRUPO DEVE SER ENCAMINHADA PARA UM MEMBRO 

DE CADA VEZ.CONFORME OS PARTICIPANTES SÃO 

CHAMADOS ESTE PERDEM A PRIORIDADE PARA A 

PRÓXIMA CHAMADA. QUANDO A CHAMADA PASSA POR 

TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO SEM 

ATENDIMENTO ESTA DEVE REPETIR O CICLO PROPOSTO 

ANTERIORMENTE INICIANDO NA PRIMEIRA PORTA, 

HIERÁRQUICO: A CHAMADA DEVERÁ SER ENCAMINHADA 

PARA UM RAMAL DEFINIDO DE FORMA HIERÁRQUICA, 

SE ESTE RAMAL NÃO ATENDER ( OCUPADO,AUSENTE OU 

INDISPONÍVEL) ESTÁ CHAMADA DEVE SER 

ENCAMINHADA PARA O PRÓXIMO DA LISTA DE 

HIERARQUIA ATÉ COMPLETAR O SEU CICLO E RETORNAR 

PARA PRIMEIRA PORTA,TOQUE MÚLTIPLO:A CHAMADA 

AO ENTRAR NO GRUPO ADICIONARÁ TODAS AS PORTAS 

SIMULTANEAMENTE. O TEMPO DE TOQUE NAS PORTAS 

SERÁ IGUAL AO TEMPO DE CHAMADA PERMANECER NA 

FILA,DECRESCENTE: A CHAMADA DEVERÁ SER 

ENCAMINHADA PARA UM RAMAL DEFINIDO DE FORMA 

HIERÁRQUICA DECRESCENTE, OU SEJA, A ULTIMA PORTA 

SERÁ A PRIMEIRA A SER CHAMADA NO 

GRUPO,DISTRIBUIDOR DECRESCENTE:A CHAMADA 

DIRECIONADA AO GRUPO DEVE SER ENCAMINHADA 

PARA UM MEMBRO DE CADA VEZ CONFORME OS 

PARTICIPANTES SÃO CHAMADOS ESTES PERDEM A 

PRIORIDADE PARA A PRÓXIMA CHAMADA, PORÉM A 

ORDEM DA CHAMADA É DIRECIONADA AO CONTRARIO, 

OU SEJA, A ULTIMA PORTA SERÁ A PRIMEIRA A SER 

CHAMADA NO GRUPO,POSSUIR UM SISTEMA DE 

BACKUP DO CONFIGURAÇÕES, ONDE O ADMINISTRADOR 

VIA SISTEMA DE GERENCIAMENTO, POSSA REALIZAR 

UMA COPIA DE SEGURANÇA COM AS CONFIGURAÇÕES 

EM USO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO NO PRÓPRIO 

RAMAL OCUPADO, PARA OUTRO RAMAL 

TRANSFERIDO,PERMITIR QUE TODOS OS RAMAIS 

POSSAM TRANSFERIR LIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, 

COM OU SEM CONSULTA, PARA OS USUÁRIOS DE 

TELEFONE ANALÓGICO OU IP QUE POSSUAM DISPLAY, 

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO MESMO DEVEM 

SER EM PORTUGUÊS, PERMITIR CHAMAR UM NÚMERO 

DETERMINADO DE MANEIRA FIXA, COM RETARDO E 

COM POSSIBILIDADE DE PÓS -DISCAGEM,PERMITIR A 
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FUNÇÃO SIGA-ME DE CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS DE 

MODO DETERMINADO RAMAIS CATEGORIZADOS 

POSSAM, A PARTIR DE SEU RAMAL OU DE QUALQUER 

OUTRO, DESVIAR SUAS LIGAÇÕES PERDIDAS, PARA O 

RAMAL NO QUAL A FACILIDADE ESTÁ SENDO 

ATIVADA,DEVERÁ AINDA PERMITIR O 

REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS PARA UM RAMAL 

PARA UM RAMAL PRÉ-PROGRAMADO PERTENCENTE A 

UM GRUPO DE RAMAIS, NO CASO DE RAMAL OCUPADO 

OU POR NÃO ATENDIMENTO,DEVE SUPORTAR 

MARCAÇÃO DE PACOTES DE VOZ(QOS),GARANTINDO A 

QUALIDADE DE AUDIO SUPERIOR(TOS SIP,TOS AUDIO, 

TOS PARA PACOTES RTO, SIP),POSSUIR CANCELAMENTO 

DE ECO QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES G.168 ITU-

U,SUPORTA NO MÍNIMO OS CODEC´S DE ÁUDIOS G.729A 

E G.711 PCM ( A-LAW E U-LAW), G.723, G.726-16, G.726-

4, G.726-32, G. 726-40, ILBC-13K, ILBC-15K, AMR-GSM,O 

SISTEMA DEVE IMPLEMENTAR CRIPTOGRAFIA PARA A 

SINALIZAÇÃO D=E CONVERSAS(MÍDIA DAS CHAMADAS 

TELEFÔNICAS,A CENTRAL DEVE PERMITIR O 

GERENCIAMENTO REMOTO ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS 

HTTPS E/ OU TELNET, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE SUAS FUNCIONALIDADES,PODERÁ 

ENVIAR NOTIFICAÇÕES QUANDO QUALQUER OBJETO 

ENVOLVIDO ENTRAR OU SAIR DO ESTADO NORMAL DE 

FUNCIONAMENTO,ATRAVÉS DO PROTOCOLO SNMP AO 

ADMINISTRADOR DO SISTEMA,DEVERÁ POSSUIR 

FERRAMENTAS PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS 

EVENTOS DA REDE,DEVE PERMITIR DEFINIR POR QUAL 

INTERFACE DE REDE, LAN OU WAN, SEJA POSSÍVEL 

REALIZAR O ACESSO REMOTO,O SISTEMA DEVERA 

PERMITIR O USO DE LOGIN E SENHA PARA ACESSO AO 

AMBIENTE DE CONFIGURAÇÃO COM NÍVEL DE 

ADMINISTRADOR,DEVE POSSUIR FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, DISPENSA USO DE 

LICENÇAS, O GATEWAY DEVERÁ SER ENTREGUE 

TAMBÉM CABOS (RJ11),CABO DE REDE, FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO,GUIA DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS (KIT 

DE FIXAÇÃO, CABO VGA E CABO DE 

ATERRAMENTO,EXCLUSIVO PARA GATEWAY GW216 S 

CASO SEJA ENTREGUE O EQUIPAMENTO INFORMADO 

COM REFERÊNCIA, OU COMPATÍVEL SE FOR OUTRO 

EQUIPAMENTO) REFERÊNCIA:GATEWAYS FXS- GW 216 S, 

OBS: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES, 

INSTALADOS E CONFIGURADOS. 
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3 15 UN TERMINAL IP; O TERMINAL IP DEVERÁ POSSUIR AS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO: COMPATÍVEL COM 

SOLUÇÕES DE PABX IP, DESENVOLVIDO SOB 

PLATAFORMAS ABERTAS COM USO DE SOFTWARE LIVRE 

E QUALIDADE DE ÁUDIO EM HD,PLENAMENTE 

COMPATÍVEL COM A SOLUÇÃO DE PABX IP QUE UTILIZE 

O SOFTWARE ASTERISK® E SUAS PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

E FUNCIONALIDADES,COMPATÍVEL COM SERVIÇOS DE 

TELEFONIA PROVIDOS COM A TECNOLOGIA VOIP (VOZ 

SOBRE IP) PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA E 

TELEFONIA VIA INTERNET, NÃO NECESSITANDO DE 

EQUIPAMENTOS AUXILIARES ADICIONAIS,SUPORTAR AO 

MENOS UMA CONTA SIP,EFETUAR E RECEBER LIGAÇÕES 

DIRETAMENTE DO APARELHO UTILIZANDO APENAS O 

TECLADO NUMÉRICO E RETIRADA DO FONE DA POSIÇÃO 

DE "GANCHO", DISPENSANDO A NECESSIDADE DE 

TECLAS ESPECIAIS COMO TALK E SEND,DEVERÁ POSSUI 

PAINEL COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 

ALFANUMÉRICO, MONOCROMÁTICO, COM DIMENSÕES 

MÍNIMAS DE 128 X 32 PIXELS E POSSUIR BACKLIGHT,O 

VISOR DO APARELHO DEVE AO MENOS MOSTRAR O 

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VOLUME E TODAS AS 

MENSAGENS APRESENTADAS NO DISPLAY DO APARELHO 

DEVEM SER EM PORTUGUÊS,PERMITIR VISUALIZAR NO 

DISPLAY DO APARELHO A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 

USUÁRIO CHAMADOR,POSSUIR, NO MÍNIMO, DUAS 

INTERFACES ETHERNET COM CONECTOR RJ-45, SENDO 

COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ANSI/IEEE 802.3, FAST 

ETHERNET 100 BASE-TX COM VELOCIDADE DE 

TRANSMISSÃO DE 10/100 MBPS E AUTO-SENSING 

CONFIGURÁVEL, PERMITINDO UTILIZAR UMA DAS 

PORTAS PARA CONEXÃO A UM PONTO DA REDE LOCAL 

(WAN) E A OUTRA PARA CONEXÃO A UM TERMINAL DO 

TIPO PC (LAN),DE MODO INTERNO, AS PORTAS 

ETHERNET DISPONÍVEIS DEVEM FUNCIONAR EM MODO 

SWITCH, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE UM SWITCH 

EXTERNO ADICIONAL E PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO 

DE VLAN'S DISTINTAS PARA O TRÁFEGO DE DADOS 

(TERMINAL PC) E DE VOZ (TELEFONE IP),DEVERÁ SER 

CONFIGURADO INICIALMENTE COM O PROTOCOLO SIP 

(SESSION INITIATION PROTOCOLO) VERSÃO 2.0 (RFC 

3261), SENDO ESTE O PROTOCOLO DE SINALIZAÇÃO 

PRINCIPAL,O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 

ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DE FIRMWARE E DEMAIS 

VERSÕES DE SOFTWARE, ENQUANTO ESTIVER EM FASE 

DE GARANTIA,COMPATÍVEL AO MENOS COM OS 

493,90 EXCLUSIVO 
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SEGUINTES PROTOCOLOS DE REDE: IP, TCP, UDP, HTTP, 

HTTPS, CLIENTE DHCP, CLIENTE DNS, VLAN 802.1Q, NTP 

(NETWORK TIME PROTOCOLO), RTP (REAL TIME 

PROTOCOLO), SRTP (SUPORTE A SEGURANÇA DE 

CHAMADA),DEVERÁ SER COMPATÍVEL AO MENOS COM 

OS CODEC'S DE ÁUDIO: G.711 U-LAW/A-LAW E 

G.729,DEVE AINDA PERMITIR CRIPTOGRAFIA DE VOZ 

(SRTP, TLS),PERMITIR ENDEREÇAMENTO IP DINÂMICO 

(DHCP) OU ENDEREÇAMENTO IP ESTÁTICO 

(MANUAL),DEVERÁ FORNECER SUPORTE AO STUN 

(SIMPLE TRANSVERSAL UDP OVER NAT) PARA PERMITIR 

INTERCONEXÃO DE REDES DISTINTAS, COM NAT, 

ATRAVÉS DO PROTOCOLO SIP,FORNECER QUALIDADE DE 

SERVIÇO ATRAVÉS DE PROTOCOLOS E FUNÇÕES COMO 

QOS, TOS, VAD (VOICE ACTIVE DETECTION), INSERÇÃO 

DE RUÍDO DE CONFORTO (RUÍDO DE SLIÊNCIO) E 

CANCELAMENTO DE ECO, CONFORME PADRÕES G.165 E 

G.168,POSSIBILITAR INSTALAÇÃO EM MESA OU 

PAREDE,DEVERÁ POSSUIR SUPORTE AS SEGUINTES 

ENTRADAS DE ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA 

CHAVEADA DO TIPO BIVOLT AUTOMÁTICA (100/240 VAC 

- 60 HZ) OU ATRAVÉS DE POE (POWER OVER ETHERNET) 

DEFINIDO PELO PADRÃO IEEE 802.3AF, SENDO ESTE 

INTEGRADO AO APARELHO, E COM CONSUMO MÁXIMO 

DE 3 W,O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO COM 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA,DEVE SER 

FORNECIDO PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA; DAS 

FACILIDADES MÍNIMAS DO 

APARELHO:DISCAGEM,REDISCAGEM,AJUSTE DE VOLUME 

DE TOQUE DE CAMPAINHA (RING), DO VOLUME 

ATRAVÉS DE TECLAS DEDICADAS,VISUALIZAÇÃO DOS 

DÍGITOS DISCADOS E IDENTIFICAÇÃO DE 

CHAMADAS,REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS, 

ATENDIDAS, DESVIADAS E NÃO ATENDIDAS,AGENDA 

COM REGISTRO DE NO MÍNIMO 90 

CONTATOS,TRANSFERÊNCIA COM E SEM CONSULTA 

(ASSISTIDA E PENDULAR),FILTRO PARA BLOQUEIO DE 

CHAMADAS,HOTLINE,PERMITE IMPORTAR E EXPORTAR 

AS CONFIGURAÇÕES DO APARELHO,PLANO DE 

DISCAGEM CONFIGURÁVEL,CONFERÊNCIA,HOLD 

(CHAMADA EM ESPERA),NÃO PERTURBE 

(DND),INTERCOM,AJUSTE DE HORÁRIO AUTOMÁTICO 

VIA NTP E MANUAL,RING PERSONALIZADO,DESVIOS 

COM PELO MENOS AS OPÇÕES SEMPRE, SE OCUPADO E 

SE NÃO ATENDE,TECLADO NUMÉRICO COMPATÍVEL 

COM TELEFONE PADRÃO (0 A 9, * E #) COM TECLAS DE 
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NAVEGAÇÃO DO MENU (CIMA, BAIXO, OK, VOLTAR, POR 

EXEMPLO), DE FLASH, REDISCAGEM (REDIAL), MUTE 

COM SINALIZAÇÃO POR LED,DEVE POSSUIR AINDA 

TECLAS DEDICADAS PARA REALIZAÇÃO DE VIVA-VOZ, 

ACESSO AO CORREIO DE VOZ COM SINALIZAÇÃO 

ATRAVÉS DE LED E DE OPERAÇÃO COM HEADSET 

SINALIZADA POR LED, BEM COMO ÍCONES DE 

INDICAÇÃO NO DISPLAY,SINALIZAÇÃO DE CAMPAINHA 

POR LED,VIVA-VOZ FULL DUPLEX, PERMITINDO A 

CONVERSAÇÃO EM VIVA-VOZ NOS DOIS SENTIDOS, SEM 

CORTES OU INTERRUPÇÕES E QUALIDADE HD,ENTRADA 

RJ9 DEDICADA PARA HEADSET,PELO MENOS 10 

POSIÇÕES DE MEMÓRIA PARA DISCAGEM 

RÁPIDA,DEVERÁ POSSUIR RECURSOS DE CONFIGURAÇÃO 

TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, UTILIZANDO O TECLADO 

DO PRÓPRIO APARELHO OU AINDA ATRAVÉS DE 

INTERFACE GRÁFICA VIA NAVEGADOR WEB,ATUALIZAR 

FIRMWARE E DEMAIS VERSÕES DE SOFTWARE DE 

FORMA AUTOMÁTICA OU MANUAL,POSSUIR AO MENOS 

OS TONS DTMF (IN-BAND, RFC2833, SIP INFO), TOM DE 

RING, TOM DE RING BACK (TOM DE CONTROLE DE 

CHAMADA), TOM DE DISCAGEM, TOM DE OCUPADO, 

TOM DE NÚMERO INEXISTENTE, BIP DE CHAMADA EM 

ESPERA,PERMITIR CONFIGURAÇÃO DO EVENTO DE 

FLASH POR INVITE OU DTMF,PERMITIR CONTROLE DE 

NÍVEL DE ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES DO APARELHO, 

CONSIDERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA E 

FUNCIONALIDADES OPERACIONAIS, ATRAVÉS DE SENHA 

DE ACESSO PARA ADMINISTRADOR,DEVERÁ POSSUIR 

CERTIFICAÇÃO ANATEL,O PRODUTO DEVERÁ SER DO 

MESMO FABRICANTE DA CENTRAL TELEFÔNICA 

UTILIZADA PARA GARANTIA DE TOTAL INTEGRAÇÃO DO 

SISTEMA VOIP,DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE PELO 

MENOS MONOFONE E CABO DE CONEXÃO ESPIRAL, 

PATCH CORD, FONTE BIVOLT CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO EM 

PORTUGUÊS.REFERÊNCIA: TIP 125I 
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TERMO DE REFERÊNCIA (*) 

 
 

Item Qtd Und Descrição Garantia Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

01 80 UN Computador: 

Gabinete (Especificações mínimas) 

- Tipo Torre 

- Suporte para HDD Interno: 2x 3.5"/3x 2.5" 

- 1 x 5,25   externo 

- Cor: Preto 

- Placa mãe suportada: ATX/Micro ATX 

- Slots: Mínimo 5 

-  Chapa 0,5mm 

Espaço para Instalação de cooler: 

- Traseira: 1x 80/120 mm 

- Lateral: 1x 120/140 mm 

 

Portas (Mínimo): 

- 2x USB 2.0 ou 1x USB 3.0 e 1x USB 2.0 

- 1x áudio 

- 1x microfone 

 

Fonte: 

 Fonte ATX de 350W 

 Cooler de 120mm 

 PFC Ativo 

 Certificação:  mínimo 80 Plus  

12 Meses 

quando não 

especificado 

na 

descrição 

do Item 
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 Eficiência mínima de 80%  

 Conexões SATA: 2 

Obs: deve acompanhar cabo de energia 

padrão Brasileiro atual 3 pinos - NBR14136 

Placa Mãe:  

Recursos.  

 2 slots DIMM, Max. 32GB, DDR4 
2666/2400/2133 MHz 

 Suporte para interfaces PCIe e SATA 
para dispositivos SSD M.2. 

Slots de Expansão 

 1 slot PCI Express x16, rodando em x16 

(PCIEX16) 

 2 slot PCI Express x1  

Conectores Painel Traseiro 

 1 porta PS/2 Teclado/mouse  

 1 porta D-Sub (VGA) 

 1 porta DVI-D (será aceito adaptador 

HDMI para DVI) 

 1 porta HDMI  

 2 portas USB 3.1  

 4 portas USB 2.0/1.1  

 1 porta RJ-45 Ethernet Gigabit  

Conectores Internos 

 4 conectores SATA 6Gb/s  

 1 conectores M.2 Socket 3  

 1 cabeçalho USB 3.1 Gen 1  (2 painel 

traseiro,2 interna) 

 1 cabeçalhos USB 2.0/1.1 6 portas. 2 

painéis traseiro,2 frontal + internos  
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Socket compatível com o processador cotado. 

Referência:  PRIME H310M-E R2.0/BR 

 

Processador 

Fabricação a partir de 2019, com no mínimo 

de 8.909 pontos no passmark.   

(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)  

Serão aceitos outros processadores desde que: 

 Sejam compatíveis e atendam os requisitos 
da placa mãe e memória do conjunto; 

 Atendam as especificações mínimas acima 
listadas; 

 Sejam de mesma geração ou mais recente e 
com performance igual ou superior ao 
modelo de referência, auferidos pelo 
método PassMark (anexar resultado do 
teste do PassMark 

 Com vídeo Integrado 
Referência: Intel Core i3-10100  

 

Memória  

 Capacidade: 8G 

 Tipo: DDR4 

 Frequência: 2400 Mhz 

 Pinagem: 288-Pin 

 
 

Armazenamento 

 Espaço de armazenamento: 120GB 

 Interface: SATA 6Gb/s 

 Velocidade de leitura: 500MB/s 

 Velocidade de escrita: 310MB/s 

 Garantia 36 Meses do Fabricante no Brasil 

Obs.: O equipamento deve ser entregue 
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montado e funcionando, porém, sem sistema 

operacional Windows. 

02 15 UN Gateway 

Gateway para interligar telefones analógicos 

com a rede IP, permitindo a conexão de 

terminais convencionais com operadoras VoIP 

ou SIP Trunks, devendo possuir as seguintes 

especificações e funcionalidades mínimas: 

● Deverá permitir ser instalada em 
mesa; 
● Seu painel frontal deve possuir 
sinalização LED com indicação de presença e 
status de operação FXS e conexão LAN; 
● Deverá suportar no mínimo 16 portas 
FXS; 
● Deve possuir recursos de Voz sobre IP 
(VoIP) e telefonia IP (ramais IP para 
configuração/instalação de dispositivo IP) 
internos ao equipamento, não sendo 
admitidas soluções baseadas em PC 
(microcomputadores e servidores); 
● Deverá fornecer comunicação direta 
ethernet através de pelo menos 4 interfaces 
RJ45 10/100-BASE-TX Half/Full Duplex à rede 
de servidores utilizando protocolo SIP (RFC 
3261), permitindo o gerenciamento, 
configuração e operação da plataforma de 
telefonia em qualquer ponto da rede; 
● Possibilitar o acesso remoto, para 
realizar programações, diagnósticos, 
manutenções e atualizações de software; 
● Possuir um sistema de 
armazenamento de dados, para que, em caso 
de falta de energia, os dados referentes às 
ligações realizadas não sejam perdidos; 
● Possibilitar recarga automática dos 
programas e dados através de armazenamento 
interno; 
● Permitir a programação de análise de 
cifras possibilitando a tomada de decisões no 
que se refere ao destino das chamadas 
geradas; 

12 Meses R$  R$  
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● O sistema deve permitir a avaliação do 
número discado (número de "B") e possibilitar 
a análise de pelo menos 16 cifras; 
● Permitir o envio da identificação do 
número de A em chamadas P2P, ou 
identificação por número piloto; 
● Permitir o envio de fax T30 e T38 nos 
entroncamentos e ramais, seja ele IP ou 
analógico quando houver; 
● O sistema deve possibilitar a 
configuração do tipo de protocolo de 
comunicação em entroncamentos IP, seja ele 
TCP, UDP ou TLS; 
● Permitir funções como: 

o Definição da rota de menor custo; 
o Identificação de chamadas DTMF/FSK; 
o Rota de saída inteligente; 
o Bilhetagem; 
o Atendimento automático (DISA); 

● Deverá possibilitar transferir 
automaticamente as chamadas destinadas a 
ramais em caso de ocupado ou não 
atendimento (imediata ou temporizada), para 
grupos, correio de voz, números externos fixos 
ou móveis e telefonista; 
● Deverá permitir filas de atendimento; 
● Deve permitir aplicação para 
diagnóstico de falhas e alarmes; 
● Permitir a exportação dos logs de 
chamada, tendo diferentes níveis de logs para 
coletas de informação do sistema, onde seja 
possível definir qual tipo de log a ser gerado; 
● Permitir armazenamento interno de 
bilhetes das chamadas, possibilitando gerar 
relatórios; 
● Possibilitar o gerenciamento de falhas 
via rede TCP/IP, por meio do protocolo SNMP, 
sem necessidade de acréscimo de módulos, 
softwares ou equipamentos externos; 
● A Central Privada de Comutação 
Telefônica (CPCT) deve suportar e ser 
totalmente compatível, no mínimo com os 
seguintes terminais/dispositivos: 

o Terminais IP; 
o Softphone IP; 
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o ATA (Adaptador de Terminal 
Analógico). 

● A solução de telefonia, bem como, 
terminais telefônicos IP e softphones, 
utilizados na solução proposta, deve ser do 
mesmo fabricante, permitindo assegurar a 
compatibilidade das facilidades existes; 
● Permitir que sua configuração seja 
realizada através de uma interface gráfica web 
compatível com ao os browsers Google 
Chrome® , Mozilla Firefox® e Microsoft Edge®; 
● Criação de agrupamentos de portas. 
Bem como deverá permitir o encaminhamento 
da chamada, sendo esta função utilizada para 
encaminhar a chamada para os membros do 
grupo de acordo com o tipo de grupo 
associado, que podem ser: 

o Distribuidor: A chamada direcionada ao 
grupo deve ser encaminhada para um 
membro de cada vez. Conforme os 
participantes são chamados estes 
perdem a prioridade para a próxima 
chamada. Quando a chamada passa por 
todos os integrantes do grupo sem 
atendimento esta deve repetir o ciclo 
proposto anteriormente iniciando na 
primeira porta; 

o Hierárquico: A chamada deverá ser 
encaminhada para um ramal definido 
de forma hierárquica, se este ramal não 
atender (ocupado, ausente ou 
indisponível) está chamada deve ser 
encaminhada para o próximo da lista de 
hierarquia até completar o seu ciclo e 
retornar para a primeira porta; 

o Toque múltiplo: A chamada ao entrar 
no grupo acionará todas as portas 
simultaneamente. O tempo de toque 
nas portas será igual ao tempo que a 
chamada permanecer na fila; 

o Decrescente: A chamada deverá ser 
encaminhada para um ramal definido 
de forma hierárquica decrescente, ou 
seja, a última porta será a primeira a ser 
chamada no grupo; 
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o Distribuidor decrescente: A chamada 
direcionada ao grupo deve ser 
encaminhada para um membro de cada 
vez. Conforme os participantes são 
chamados estes perdem a prioridade 
para a próxima chamada, porém a 
ordem das chamadas é direcionada ao 
contrário, ou seja, a última porta será a 
primeira a ser chamada no grupo; 

● Possuir um sistema de backup de 
configurações, onde o administrador via 
sistema de gerenciamento, possa realizar uma 
cópia de segurança com a configuração em 
uso; 
● Permitir a programação no próprio 
ramal da facilidade de transferência 
automática, em caso de ramal ocupado, para 
outro ramal desejado; 
● Permitir que todos os ramais possam 
transferir ligações internas e externas, com ou 
sem consulta; 
● Para os usuários de telefone analógico 
ou IP que possuam display, as informações 
apresentadas no mesmo devem ser em 
português; 
● Permitir chamar um número 
determinado de maneira fixa, com retardo e 
com possibilidade de pós-discagem; 
● Permitir a função siga-me de 
chamadas internas e externas de modo que 
determinados ramais categorizados possam, a 
partir de seu ramal ou de qualquer outro, 
desviar suas ligações recebidas, para o ramal 
no qual a facilidade está sendo ativada; 
● Deverá ainda permitir o 
redirecionamento de chamadas para um ramal 
pré-programado pertencente a um grupo de 
ramais, no caso de ramal ocupado ou por não 
atendimento; 
● Deve suportar marcação de pacotes de 
voz (QoS), garantindo qualidade de áudio 
superior (TOS SIP, TOS Audio, TOS para 
pacotes RTP, SIP); 
● Possuir cancelamento de eco que 
atenda as especificações G.168 ITU-U; 
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● Suportar no mínimo os codec’s de 
áudio G.729A e G.711 PCM (A-law e u-law), 
G.723, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-
40, iLBC-13K, iLBC-15K, AMR e AMR-GSM; 
● O sistema deve implementar 
criptografia para a sinalização e conversação 
(mídia) das chamadas telefônicas; 
● A central deve permitir gerenciamento 
remoto através dos protocolos HTTPS e/ou 
Telnet, permitindo a visualização e 
manutenção de suas funcionalidades; 
● Poderá enviar notificações quando 
qualquer objeto envolvido entrar ou sair do 
estado normal de funcionamento, através do 
protocolo SNMP ao administrador do sistema; 
● Deverá possuir ferramentas para 
verificação de possíveis eventos de rede; 
● Deve permitir definir por qual interface 
de rede, LAN ou WAN, seja possível realizar o 
acesso remoto; 
● O sistema deverá permitir uso de login 
e senha para acesso ao ambiente de 
configuração com nível de administrador; 
● Deve possuir fonte de alimentação 
bivolt automática; 
● Dispensa o uso de licenças; 
● O gateway deverá ser homologada na 
ANATEL; 
● Junto ao gateway deverá ser entregue 
também cabos (RJ11), cabo de rede, fonte de 
alimentação, guia de usuário em português (kit 
de fixação, cabo VGA e cabo de aterramento, 
exclusivo para gateway GW 216 S caso seja 
entregue o equipamento informado como 
referência, ou compatível se for outro 
equipamento). 

Referência: Gateways FXS –  GW 216 S 

Obs.: Os equipamentos devem ser entregues, 

instalados e configurados. 

03 15 UN Terminal IP 

O terminal IP deverá possuir as especificações 

12 Meses R$ R$ 
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mínimas abaixo: 

● Compatível com soluções de PABX IP, 

desenvolvido sob plataformas abertas com 

uso de software livre e qualidade de áudio 

em HD; 

● Plenamente compatível com a solução de 

PABX IP que utilize o software Asterisk® e 

suas principais aplicações e 

funcionalidades; 

● Compatível com serviços de telefonia 

providos com a tecnologia VoIP (Voz sobre 

IP) pelas operadoras de telefonia fixa e 

telefonia via internet, não necessitando de 

equipamentos auxiliares adicionais; 

● Suportar ao menos uma conta SIP; 

● Efetuar e receber ligações diretamente do 

aparelho utilizando apenas o teclado 

numérico e retirada do fone da posição de 

“gancho”, dispensando a necessidade de 

teclas especiais como TALK e SEND; 

● Deverá possui painel com display de cristal 

líquido, alfanumérico, monocromático, 

com dimensões mínimas de 128 x 32 pixels 

e possuir backlight; 

● O visor do aparelho deve ao menos 

mostrar o aumento ou diminuição do 

volume e todas as mensagens 

apresentadas no display do aparelho 

devem ser em português; 

● Permitir visualizar no display do aparelho a 

identificação completa do usuário 

chamador; 

● Possuir, no mínimo, duas interfaces 

Ethernet com conector RJ-45, sendo 

compatível com os padrões ANSI/IEEE 

802.3, Fast Ethernet 100 BASE-TX com 

velocidade de transmissão de 10/100 

Mbps e auto-sensing configurável, 
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permitindo utilizar uma das portas para 

conexão a um ponto da rede local (WAN) e 

a outra para conexão a um terminal do 

tipo PC (LAN); 

● De modo interno, as portas ethernet 

disponíveis devem funcionar em modo 

switch, eliminando a necessidade de um 

switch externo adicional e permitindo a 

implementação de VLAN’s distintas para o 

tráfego de dados (terminal PC) e de voz 

(telefone IP); 

● Deverá ser configurado inicialmente com o 

protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 

versão 2.0 (RFC 3261), sendo este o 

protocolo de sinalização principal; 

● O fabricante deverá disponibilizar 

atualizações automáticas de firmware e 

demais versões de software, enquanto 

estiver em fase de garantia; 

● Compatível ao menos com os seguintes 

protocolos de rede: IP, TCP, UDP, HTTP, 

HTTPS, cliente DHCP, cliente DNS, VLAN 

802.1q, NTP (Network Time Protocol), RTP 

(Real Time Protocol), SRTP (suporte a 

segurança de chamada); 

● Deverá ser compatível ao menos com os 

codec’s de áudio: G.711 u-law/a-law e 

G.729; 

● Deve ainda permitir criptografia de voz 

(SRTP, TLS); 

● Permitir endereçamento IP dinâmico 

(DHCP) ou endereçamento IP estático 

(manual); 

● Deverá fornecer suporte ao STUN (Simple 

Transversal UDP over NAT) para permitir 

interconexão de redes distintas, com NAT, 

através do protocolo SIP; 

● Fornecer qualidade de serviço através de 

protocolos e funções como QoS, TOS, VAD 



Pregão Presencial SRP n.º 08/2021 FMS  Página 48 

 

(Voice Active Detection), inserção de ruído 

de conforto (ruído de sliêncio) e 

cancelamento de eco, conforme padrões 

G.165 e G.168; 

● Possibilitar instalação em mesa ou parede; 

● Deverá possuir suporte as seguintes 

entradas de alimentação: fonte externa 

chaveada do tipo bivolt automática 

(100/240 Vac – 60 Hz) ou através de PoE 

(power over ethernet) definido pelo 

padrão IEEE 802.3af, sendo este integrado 

ao aparelho, e com consumo máximo de 3 

W; 

● O aparelho deverá ser fornecido com fonte 

de alimentação externa; 

● Deve ser fornecido preferencialmente na 

cor preta; 

Das facilidades mínimas do aparelho: 

● Discagem; 

● Rediscagem; 

● Ajuste de volume de toque de campainha 

(ring), do volume através de teclas 

dedicadas; 

● Visualização dos dígitos discados e 

identificação de chamadas; 

● Registro de chamadas efetuadas, 

atendidas, desviadas e não atendidas; 

● Agenda com registro de no mínimo 90 

contatos; 

● Transferência com e sem consulta 

(assistida e pendular); 

● Filtro para bloqueio de chamadas; 

● Hotline; 

● Permite importar e exportar as 

configurações do aparelho; 

● Plano de discagem configurável; 

● Conferência; 

● Hold (chamada em espera);  
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● Não perturbe (DND); 

● Intercom; 

● Ajuste de horário automático via NTP e 

manual; 

● Ring personalizado; 

● Desvios com pelo menos as opções 

sempre, se ocupado e se não atende; 

● Teclado numérico compatível com 

telefone padrão (0 a 9, * e #) com teclas de 

navegação do menu (cima, baixo, Ok, 

voltar, por exemplo), de Flash, Rediscagem 

(Redial), Mute com sinalização por led; 

● Deve possuir ainda teclas dedicadas para 

realização de viva-voz, acesso ao correio 

de voz com sinalização através de LED e de 

operação com headset sinalizada por LED, 

bem como ícones de indicação no display; 

● Sinalização de campainha por LED; 

● Viva-voz Full Duplex, permitindo a 

conversação em viva-voz nos dois 

sentidos, sem cortes ou interrupções e 

qualidade HD; 

● Entrada RJ9 dedicada para headset; 

● Pelo menos 10 posições de memória para 

discagem rápida; 

● Deverá possuir recursos de configuração 

totalmente em português, utilizando o 

teclado do próprio aparelho ou ainda 

através de interface gráfica via navegador 

web; 

● Atualizar firmware e demais versões de 

software de forma automática ou manual; 

● Possuir ao menos os tons DTMF (In-band, 

RFC2833, SIP INFO), tom de ring, tom de 

ring back (tom de controle de chamada), 

tom de discagem, tom de ocupado, tom de 

número inexistente, bip de chamada em 

espera; 

● Permitir configuração do evento de flash 
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por INVITE ou DTMF; 

● Permitir controle de nível de acesso às 

configurações do aparelho, considerando 

as configurações de sistema e 

funcionalidades operacionais, através de 

senha de acesso para administrador; 

● Deverá possuir certificação Anatel; 

● O produto deverá ser do mesmo 

fabricante da central telefônica utilizada 

para garantia de total integração do 

sistema VoIP; 

● Deverá vir acompanhado de pelo menos 

monofone e cabo de conexão espiral, 

patch cord, fonte bivolt conforme 

especificação e manual do usuário em 

português. 

Referência: TIP 125i 

Obs: Os equipamentos devem ser entregues, 

instalados e configurados. 

 
Locais para entrega, instalação e configuração dos Itens 02 e 03: 
 
USF Pe. Martinho Stein (47 3382.7210) 
Rua Bahia, 835 – Pe. Martinho Stein – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Araponguinhas (47 3399.0253) 
Rua Carajás, s/n – Araponguinhas – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Coletiva (47 3382.4635) 
Rua Itapema, s/n – Quintino – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Integrada (47 3382.9518) 
Rua Paraguai, 160 – Imigrantes – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Nações (47 3382.3705) 
Rua Birmânia, s/n – Nações – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
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Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Pomeranos (47 3399.1822) 
Rua Frederico Shumann, 91 – Pomeranos – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Saudável (47 3382.2853) 
Rua Amazonas, s/n – Estados – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Solidária (47 3382.3491) 
Rua Luiz Adam, s/n – Capitais – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Tiroleses (47 3399.1075) 
Rua Tiroleses, 4141 – Tiroleses – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
USF Vila Germer (47 3382.3706) 
Rua Cristian Benz, 340 – Vila Germer – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
CAPS - Centro de Atenção PsicoSocial (47 3380-7409) 
Rua Quenia, 136 - Centro – Timbó, Santa Catarina – 89120-000 
Horário Matutino: 07:30 – 12:00 / Horário Vespertino: 13:00 – 16:30 
 
OBS:  
Na Policlínica De Referência (RUA ARACAJU Nº60, BAIRRO CENTRO), serão entregues: 
Três (04) unidades do Item 02 e  
Três(04) unidades do Item 03. 
 
Nas demais unidades listadas acima uma (01) unidade do Item 02 e uma (01) unidade do Item 03. 
O item 01 será entregue na Policlínica De Referência (RUA ARACAJU Nº60, BAIRRO CENTRO). 
 
 
2 – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
 
O prazo de vigência do registro de preço é de 12 (doze) meses contados a partir da publicação do 
extrato da Ata de Registro em órgão oficial do município. 
 

2.1 - As quantidades serão solicitadas conforme a necessidade das Secretaria de Saúde.  
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3 - LOCAL DE ENTREGA: Conforme indicado na ordem de compra emitida pelo Setor de Compras, e 
mediante solicitação da Secretaria requisitante. 

 
3.1 – O encaminhamento da respectiva ordem de compra será efetivado através do e-mail 
informado pela empresa na proposta. 
 
3.2 - 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. 
 
3.3 – 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. 
 
3.4 - Além da entrega no local designado, a licitante vencedora deverá,  instalar e configurar. 
 
3.5 - Será avaliado o acondicionamento dos materiais, no momento da entrega. Desta forma, 
materiais que estejam danificados ou com aparência duvidosa, não serão aceitos. 
 
3.6 - Na constatação de que os produtos estão em desacordo com as especificações 
determinadas, deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da comunicação efetuada pela Secretaria requisitante. 
 
3.7 – 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. 
 
3.8 - 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 a Secretaria. 

 
 
4 - PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega não poderá ultrapassar a 15 (Quinze) dias 
úteis a partir do recebimento da ordem de compra. 
 
 
5 - 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. 

 
5.1 - As descrições dos produtos nas notas fiscais deverão ser idênticas às descrições 
constantes no Anexo I, deste edital. 
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5.2 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 
proponente vencedora. 
 
5.3 - Considerando que a vigência da Ata de Registro de Preços não ultrapassará 12 (doze) 
meses, não será concedido reajuste de preços. 
 
5.4 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados 
na Proposta Comercial. 

 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
 

a) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão Presencial – Registro de 
Preços, e anexos; 

b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da 
adjudicação de cada fornecimento desta Licitação; 

c) Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação (inclusive o preço); 

d) Fornecer o objeto licitado no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
e) Fornecer e arcar com as despesas relativas a embalagem, seguro e transporte dos 

produtos até o local de entrega;  
f) Entregar o produto em embalagens originais, rotuladas pelo fabricante, com selo de 

identificação da conformidade, prazo de validade do produto; 
g) Fornecer os materiais de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), e Portarias do INMETRO, quando aplicáveis; 
h) Proceder as entregas dos produtos nos prazos e locais indicados na ordem de compra;  
i) Substituir o produto defeituoso ou que estejam em desacordo com o Termo de 

Referência (Anexo I, do Edital). 
j) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar 

ao Setor de Compras acerca de qualquer alteração; 
k) Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do 

objeto da licitação, bem como a observações às normas técnicas; 
l) Fornecer o objeto com ótima qualidade (acabamento, resistência/solidez, 

funcionalidade) e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislação aplicável à 
espécie. 

 
 
7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 

a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
objeto; 
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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 da ata de registro de preço; 

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.  
 
 
 

TIMBO/SC 17 DE MAIO DE 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Termo de referência desenvolvido e transcrito na íntegra pelo Fundo Municipal de Saúde. 

SECRETÁRIO DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 

ALFREDO JOÃO BERRI 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO* 

 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _____________________, portador(a) da cédula de 
Identidade com RG nº _______________________, para participar em procedimento licitatório, 
consistente do Pregão Presencial n.º 08/2021 - FMS, podendo praticar todos os atos inerentes ao 
referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para 
formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 

________________________, em ____ de ________________ de 2021. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
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 artigo 4º, inciso VII 
da Lei nº 10.520/2002, que tem plena ciência, aceita e cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no edital do Pregão Presencial n.º 08/2021 – FMS. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

______________________, em ______ de __________________ de 2021 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
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 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROPOSTA DE PREÇOS 
Pregão Presencial n.º 08/2021 - FMS 
Data:  
Hora:  
 
NOME DA EMPRESA: 
C.N.P.J.: 
Endereço: 
Telefone e fax: 
E-mail: 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de Pagamento: conforme edital. 

 

Item 

 

Quant. 

 

Un. 

 

Descrição Produto 

Valor 

Unitário 

(R$) 

1 80 

 

UN COMPUTADOR: GABINETEESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS) TIPO 

TORRE,SUPORTE PARA HDD INTERNO(2X 3.5 /3X 2.5), 1X 5,25 

EXTERNO,COR : PRETA,PLACA MÃE SUPORTADA:ATX/MICRO 

ATX ,SLOTS:MÍNIMO 5,CHAPA 0,5MM ESPAÇO PARA 

ESTALAÇÃO DE 

COOLER:TRASEIRA:1X80/120MM,LATERAL:1X120/140MM.POR

TAS(MÍNIMO):2X USB 2.0 1X USB 3.0 E 1X USB 2.0,1X ÁUDIO,1X 

MICROFONE.FONTE: FONTE ATX DE 350W, COOLER DE 

120MM, PFC ATIVO,CERTIFICAÇÃO:MÍNIMO 80 

PLUS,EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 80%, CONEXÕES SATA:2 , OBS: 

DEVE ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PADRÃO BRASILEIRO 

ATUAL 3 PINOS NBR14136.PLACA MÃE : RECURSOS. 2SLOTS 

DIMM, MAX 32GB,DDR4 2666/2400/2133 MHZ,SUPORTE PARA 

INTERFACES PCIE E SATA PARA DISPOSITIVOS SSD M.2. SLOTS 

DE EXPANSÃO, 1SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO EM X16 

(PCIEX16),2 SLOT PCI EXPRESS X1. CONECTORES PAINEL 

TRASEIRO:1 PORTA PS/2 TECLADO/MOUSE,1PORTA D-SUB 

(VGA),1 PORTA DVI-D (SERÁ ACEITO ADAPTADOR HDMI PARA 

DVI),1 PORTA HDMI,2 PORTA USB 3.1 , 4 PORTAS USB 2.0/11,1 

PORTA RJ-45 ETHERNET GIGABIT. CONECTORES INTERNOS: 4 

CONECTORES SATA 6GB/S, 1 CONECTORES M.2 SOCKET 3, 1 

_____ 
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CABEÇALHO USG 3,1 GEN 1( 2 PAINEL TRASEIRO, 2 INTERNA), 1 

CABEÇALHOS USG 2.0/1.1 6 PORTAS. 2 PAINÉIS TRASEIRO, 2 

FRONTAL + INTERNOS. SOCKET COMPATÍVEL COM O 

PROCESSADOR COTADO. REFERENCIA(* PRIME H320M-E 

R2.0/BR. PROCESSADOR: FABRICADO A PARTIR DE 2019, COM 

MÍNIMO DE 8.909 PONTOS NO PASSMARK.SERÃO ACEITOS 

OUTROS PROCESSADORES DESDE QUE: SEJAM COMPATÍVEIS E 

ATENDEM OS REQUISITOS DA PLACA MÃE E MEMÓRIA DA 

CONJUNTO,ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACIMA 

LISTADAS, SEJAM DE MESMA GERAÇÃO OU MAIS RECENTES E 

COM PERFORMANCE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DE 

REFERÊNCIA,AUFERIDOS PELO MÉTODO PASSMARK,COM 

VÍDEO INTEGRADO,REFERÊNCIA: INTEL CORE I3-

10100.MEMÓRIA,CAPACIDADE: 

8G,TIPO:DDR4,FREQUÊNCIA:2400 MHZ,PINAGEM: 288-

PIN.ARMAZENAMENTO: ESPAÇO DE 

ARMAZENAMENTO:120GB, INTERFACE:SATA 6GB/S, 

VELOCIDADE DE LEITURA:500MB/S, VELOCIDADE DE ESCRITA 

310MB/S,GARANTIA36 MESES DE G=FABRICANTE NO BRASIL. 

OBS: O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO E 

FUNCIONANDO,PORÉM, SEM SISTEMA OPERACIONAL 

WINDOWS. 
 

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. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2021 - FMS 
 

VALIDADE: 12 (doze) meses 
 
Aos XX/XX/XXXX, na Sede da Prefeitura de Timbó/SC, a Central de Licitações, por seus representantes 
nomeados nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 
08/2021 FMS, conforme ata de julgamento de preços homologada pelo Secretário de Saúde e 
Assistência Social, o Sr. Alfredo João Berri, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 
conforme consta no Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame acima numerado.  
 
Presentes as empresas e seus representantes: 
 

CLÁUSULA I - OBJETO 
 

Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais de informática e eletrônicos 
destinados ao atendimento das necessidades da secretaria de saúde. 
  

CLÁUSULA II - VALIDADE DOS PREÇOS 
 

1. Esta Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua publicação. 
 
2. Durante o prazo de validade desta Ata o Município de Timbó/SC não será obrigado a adquirir o 
material referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo 
da forma que julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas detentoras, ou ainda cancelar a Ata nas hipóteses legalmente previstas, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa.  

 
CLÁUSULA III - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
1. A presente ata de registro de preços poderá ser usada pelo órgão relacionado na presente licitação 
e outros não previstos, desde que autorizados pelo Município de Timbó/SC. 
 
2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata é o abaixo informado, de acordo com 
a respectiva classificação: 
 
... 
 
3. Em cada fornecimento de material decorrente desta Ata serão observadas quanto ao preço as 
cláusulas e condições do Edital que a precedeu e integra o presente instrumento. 
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4. O fornecimento dos itens licitados somente poderá ser realizado pelas empresas que assinarem a 
Ata de Registro de Preços, mediante prévia e expressa autorização/pedido da municipalidade. 
 
5. No caso da impossibilidade da entrega do material licitado pelo primeiro classificado a municipalidade 
poderá chamar o segundo pelo preço do primeiro e assim sucessivamente. 
 

CLÁUSULA IV - PAGAMENTO 
 
1. Os pagamentos serão efetuados pelo Fundo Municipal de Saúde no prazo de até 15 (quinze) dias 
após aprovação e empenho, entrega do produto e após a apresentação da Nota Fiscal com aceite no 
verso. 
 

1.1 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 
proponente vencedora. 
 
1.2 - Considerando que a vigência da ata de registro de preços não ultrapassará 12 (doze) 
meses, não será concedido reajuste de preços. 
 
1.3 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados 
na Proposta Comercial. 
 
1.4 - O vencedor deverá manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., 
devendo comunicar o Setor de Compras acerca de qualquer alteração.  

 
CLÁUSULA V - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
1. O contratado ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
 
2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e emissão da Ordem de Compra pelo 
órgão solicitante. 
 
3. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, deverá realizar a 
prestação do serviço conforme estipulado nesta última. 
 
4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante vencedora a 
substituir o objeto 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. 

 
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

 
a) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão Presencial nº 08/2021 FMS e 

anexos; 
b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação 

de cada fornecimento desta licitação; 
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c) Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação (inclusive o preço); 

d) Fornecer e arcar com as despesas relativas a deslocamento, quando necessário;  
e) Apresentar Formulário de Petição da Vigilância Sanitária devidamente preenchido e assinado 

pelo profissional responsável; 
f) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor 

de Compras acerca de qualquer alteração.  
 

CLAÚSULA VII - OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
g) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
h) Rejeitar no todo ou em parte os serviços que a empresa vencedora prestar em desacordo às 
especificações do Edital; 
i) Informar senha de acesso ao sistema Telemedicina ou similar, utilizado para emissão dos laudos 
de raio x. 

CLÁUSULA VIII - PENALIDADES 
 
1 - A recusa injustificada quanto à execução, pelas empresas com propostas classificadas na licitação 
e indicadas para registro dos respectivos preços, das condições/obrigações impostas por força deste 
certame, ensejará a aplicação das penalidades do edital, anexos e enunciadas no art. 87 e demais da 
Lei nº 8.666/1993 e alterações, ao critério da Administração. 
 
2 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela Ordem de Compra a 
Administração poderá aplicar à detentora da ata as seguintes penalidades (podendo ser aplicadas 
cumulativamente), sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
 

a) Advertência por escrito;  
b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor da Ata de Registro de Preço 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 da Ata de Registro de Preço, devidamente 

atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas desta Ata, do Edital e/ou de 
seus anexos, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta;  

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 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.  

 
2.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser 
rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria de Saúde e Assistência Social. 

 
3 - 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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4 - As sanções previstas no Edital e legislação, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
5 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução do objeto/descumprimento das 
condições da presente Ata de Registro de Preço ensejadora de cancelamento da Ata, a critério da 
Administração, consoante o artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993 e de acordo com o artigo 20 do Decreto 
Federal n.º 7.892/2013. 
 
6 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão 
administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é 
totalmente aceito pela licitante vencedora. 
 
7 - 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 judicial. 
 
8 - 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. 
 
9 - 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. 

 
CLÁUSULA IX - REEQUILÍBRIO DE PREÇOS 

 
1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante 
a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

 
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos do artigo 
65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93 e alterações, mas caso a Administração julgar 
conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata de Registro de Preço e iniciar outro 
processo licitatório. 
 

1.1.1. No caso de iniciativa da empresa contratada, o requerimento de manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro deverá ser protocolado na Central de 
Licitações, devidamente fundamentado, acompanhado dos documentos 
fiscais ou equivalentes (da época da proposta e da data do pedido) e planilha 
de custos que comprovem o efetivo aumento no preço, condicionada à 
análise pela Administração, nos termos do Decreto nº 550, de 11 de julho de 
2006.  

1.1.2. Havendo análise favorável do pleito, a manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro será concedida a empresa a partir da data do protocolo do pedido. 
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1.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pela Central de Licitações para alteração, por aditamento, do 
preço da Ata. 
 

CLÁUSULA X - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pelo requisitante consoante o disposto no 
artigo 73 da Lei Federal 8.666/1993 e alterações e demais normas pertinentes. 
 
2. A cada fornecimento do objeto será emitido recibo nos termos do artigo 73, II, “b”, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

 
CLÁUSULA XI - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, quando: 
 

1.1 - A detentora não cumprir as obrigações desta Ata, Edital e anexos; 
1.2 - A detentora, injustificadamente, não retirar a Ordem de Compra no prazo estabelecido 
e/ou a Administração não aceitar sua justificativa; 
1.3 - A detentora der causa ao cancelamento da Ata decorrente de registro de preços; 
1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das condições estabelecias 
nesta Ata, no Edital e seus anexos; 
1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
1.6 - Por razões de interesse público, demonstradas e justificadas pela Administração. 

 
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos acima será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos 
autos que deram origem ao registro de preços. 
 
3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado após 
01(um) dia da publicação.  
 
4. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelas detentoras quando, mediante solicitação 
por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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1. Integram esta Ata o Edital de Registro de Preço nº 08/2021 FMS e as propostas das empresas 
classificadas no certame supranumerado, sendo que as obrigações, responsabilidades, prazos e 
demais condições contidas em uma e omitidas em outras são consideradas existentes e válidas para 
todos os fins. 
 
2. Fica eleito o foro da Comarca de Timbó/SC para dirimir quaisquer questões da presente ata. 
 
3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterações e demais 
normas aplicáveis. 
 
 
Timbó, ----- de ---------- de 2021. 
 
 
EMPRESA:  
 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 
NOME LEGÍVEL: _______________________________________ 
 
ASSINATURA: _________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


