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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 

 

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES - 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 

22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, torna público que, devidamente 

autorizado pela Diretora Geral, na forma do disposto no processo administrativo nº 

1052/2020, fará realizar, no dia 16 de outubro de 2020, às 08h15min, no Auditório Central 

da FIMES/UNIFIMES; licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis e do 

disposto no presente edital. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Quaisquer modificações ocorridas no edital, após a publicação deste, por iniciativa oficial 

ou provocada por eventuais impugnações, serão publicadas no Placar da FIMES/UNIFIMES e 

ainda divulgadas por meio eletrônico na Internet, através do site www.unifimes.edu.br, e 

comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax, telegrama, entrega pessoal, e-mail, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

1.2 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 

objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) 

dias úteis anteriores à data do início da licitação, junto à Comissão de Pregão, no seguinte 

endereço: Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, ou através do telefone (64) 3672- 5119. 
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1.3  Caberá à Comissão Geral de Licitação e a Assessoria Jurídica responder às impugnações 

e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, 

com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das formas 

previstas no item 1.1 deste edital. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O presente pregão tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais para uso do Departamento de Informática – DEINFO, para atender às necessidades 

da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior- FIMES, conforme as especificações 

descritas no Anexo I deste certame e pelo menor preço por item, nos termos deste Edital e da 

legislação competente. 

 

2.2.A aquisição será feita no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, por meio de ordem de 

fornecimento, de acordo com as necessidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior - FIMES. 

 

2.3.Os objetos do presente certame deverão ser entregues na UNIFIMES, Campus I: Rua 22, s/n, 

Setor Aeroporto, Mineiros- GO, CEP: 75833-130. 

 

2.4.Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

3.1.  Os itens 17, 19, 43, 45 e 69 deste processo licitatório em cumprimento ao inciso III do 

artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, estão separados respectivamente em COTA 
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PRINCIPAL (aberto a ampla concorrência) e os itens 18, 20, 44, 46 e 70 estão separados 

respectivamente em COTA RESERVADA. 

3.1.1. Para a Cota Reservada (itens 18, 20, 44 e 70) não havendo vencedor, o objeto 

poderá ser adjudicado ao vencedor da Cota Principal ou, diante de sua recusa, 

aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do 

primeiro colocado, conforme § 2º do art. 8º do Decreto nº 8538/2015, e suas 

alterações posteriores.  

3.1.2. Não havendo vencedor para a Cota Principal (itens 17, 19, 43 e 69), esta poderá 

ser adjudicada ao vencedor da Cota Reservada ou, diante de sua recusa, aos 

licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do 

primeiro colocado.  

3.1.3. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação 

deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa, conforme § 3º do art. 

8º do Decreto nº 8538/2015, e suas alterações posteriores. 

 

3.2. Os demais itens deste processo licitatório cujo valor não supera o montante de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), é destinado exclusivamente à participação de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, nos termos do que dispõe o artigo 48, I, da Lei Complementar 123/2006. 

 

3.3. Não se aplica o disposto no item anterior quando: 

 

3.3.1. Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

3.3.2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo 

ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
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3.3 Aqueles que não se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte 

poderão comparecer à sessão de licitação, portando toda a documentação necessária à 

participação no certame, ou mesmo enviar a documentação via correios. Entretanto, somente 

serão autorizadas a participar do processo licitatório em caso de aplicação do item ‘3.2’ retro, 

ou seja, caso não compareçam microempresas ou empresas de pequeno porte. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1.O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam 

bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico 

denominado Ata de Registro de Preços. Neste sistema, as aquisições são feitas quando 

melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem 

necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.  

 

4.2.Da sessão será firmada Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura aquisição, onde os 

fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, 

para que a Administração da FIMES possa contratar os itens nas quantidades 

necessárias e pelos preços registrados no certame. 

 

4.3.Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação e que preencherem as condições deste Edital, inscritas ou não 

no Registro Central de Fornecedores do órgão licitante. 

 

4.4.Não serão admitidas na licitação as pessoas físicas ou jurídicas punidas, no âmbito da 

Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com as sanções estabelecidas 

nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, no prazo que perdurarem as sanções, 
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e no caso de já haverem cumprido o prazo, a comprovação de reabilitação será de 

responsabilidade do licitante. 

 

4.5.Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 

de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. Sendo vedada ainda, a 

participação simultânea de empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, 

conselheiros ou sócios pertençam simultaneamente ao quadro de mais de uma empresa 

licitante. 

 

4.6.Não serão admitidas as empresas que estejam em processo de falência, em concurso 

de credores, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas insolventes, sendo 

exigida a apresentação de certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial, 

Insolvência Civil e Litígios Empresariais, emitida pelo Cartório Distribuidor da sede 

do licitante. 

 

4.7.Não será permitida a participação das pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem 

nos impedimentos de licitar previstos pelo artigo 9º, da Lei 8.666/93, e demais 

impedimentos legais pertinentes. 

 

4.8.A participação no presente certame implica automaticamente na aceitação integral dos 

termos deste instrumento e seus anexos. 

 

4.9.O proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 

proposta, eximindo-se o órgão licitado de qualquer custo ou encargo, seja de qualquer 

natureza. A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura aquisição, onde os fornecedores manterão 

seus preços registrados, durante o período de validade de 12 (doze) meses, com 

eficácia legal da publicação de seu extrato. 
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5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DO OBJETO 
 

5.1. A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, se reserva no direito de não 

receber os objetos que sejam entregues fora das especificações indicadas no Anexo I, deste 

Edital. 

 

5.2. A entrega do material deverá ocorrer quando da emissão da ordem de fornecimento, mediante 

solicitação da FIMES, na forma e condições fixadas no presente edital e em seus anexos. 

 

6.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1. Os recursos necessários à aquisição dos materiais ora licitados, correrão à conta da dotação 

orçamentária: 

 

08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 – 

Ensino Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; 8089 – Manutenção da 

Unidade de Informática DEINFO; - 449052 – 0152 – Equipamentos e Materiais 

Permanentes. 

 

08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 – 

Ensino Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; 8083 – Manutenção da 

Unidade de Informática DEINFO; - 339030 – 0149 – Material de Consumo. 

 

7. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial, do qual se extraia a 

representatividade da empresa, acompanhado da cópia do documento de identidade e 

CPF do representante ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

b) Tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea ‘a’, deste item, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) Tratando-se de cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

I - Ata de fundação; 

II - Estatuto, com ata de aprovação; 

III - Regimento Interno, com ata de aprovação; 

IV - Edital de convocação da assembleia geral e ata em que foram eleitos os 

dirigentes e conselheiros; 

V - Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o 

objeto deste certame, se vencedora; 

VI - Relação dos cooperados que executarão o objeto, e a comprovação da condição 

de cooperados; 

 

7.2. Todos os representantes deverão apresentar cópia do RG, CPF ou CNH quando do 

credenciamento, bem como a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação (Anexo II), e o (Anexo IX) devidamente preenchido. 

 

7.3. As microempresas participantes, para usufruírem das garantias previstas na Lei 

Complementar 123/2006, deverão apresentar, quando do credenciamento, a declaração 

constante do Anexo VI (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), e ainda 

a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, com data de emissão não 

superior a 90 (noventa) dias; 
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a) A referida Declaração (Anexo VI) deve vir assinada pelo sócio gerente, ou pelo  

preposto, ou pelo contador responsável, indicando, sob as penas da Lei, que a 

empresa participante enquadra-se na categoria de Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte - EPP, na forma prevista no art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e 

que não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4°, estando apta a usufruir da 

prerrogativa e dos direitos de preferência de que tratam os art. 42 e 45, da citada lei 

complementar. 

 

7.4. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, ou apresentação de documento diferente dos exigidos no item 6.3 deste edital implicará 

na anulação do direito em usufruir do regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 

123/2006, mesmo que o representante declare que os documentos comprobatórios estejam 

junto ao envelope de habilitação. 

 

7.5.A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

 

7.6. A documentação exigida para o Credenciamento poderá ser autenticada pelos servidores da 

comissão de licitação, no ato da sessão, condicionada à apresentação da documentação 

original para conferência. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

 

8.1. No local, data e hora fixados no preâmbulo, apresentarão os licitantes suas propostas em 2 

(dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados; designados, respectivamente, “A” e “B”, 

constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações: 
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I - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS - FIMES 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2020 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - FIMES 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2020 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

8.2. Após declarada aberta a sessão pela Pregoeira, e após tolerância máxima de 15 (quinze) 

minutos, não será aceito o credenciamento de novos licitantes. 

 

8.3. Os documentos dos envelopes "A" - PROPOSTA DE PREÇOS e "B" DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO, serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo. 

 

8.4. Os documentos do ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados 

conforme modelo estabelecido neste Edital (Anexo III) e conforme planilha eletrônica 

prevista no item ‘8.8’ abaixo, em papel timbrado e com carimbo da Empresa, devidamente 

rubricado pelo representante legal. 

 

8.5. Os preços totais serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda 

nacional, prevalecendo, em caso de divergência, a indicação por extenso, e nos casos de 

divergência entre o preço total e unitário, será considerado este último. 

 

8.6. A cotação de preços abrangerá todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos 

custos diretos e indiretos, tributos, seguros, fretes, entregas, despesas fiscais e financeiras e 

quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento será considerada. 
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8.7. Os documentos exigidos no envelope "B" - Documentos de Habilitação, deverão ser 

apresentados no original ou em cópia autenticada, na forma do art. 32, da Lei n° 8666/93, 

rubricados e carimbados pelo representante legal da empresa em todas as folhas. 

 

8.8.Além da documentação prevista no item ‘8.4’, as empresas licitantes deverão apresentar 

as propostas iniciais de preço em planilha disponível no sítio eletrônico da Instituição 

(www.unifimes.edu.br). 

8.8.1 O arquivo, devidamente salvo em mídia eletrônica (Cd´s ou Pendrive), deverá 

ser incluído no envelope “A” – Proposta de Preços. A mídia eletrônica não será 

devolvida ao licitante.  

 

9. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Os licitantes comparecerão a sessão pública portando toda a documentação, na forma exigida, 

no dia, horário e local indicados, e em nenhuma hipótese serão recebidos documentos ou 

proposta fora do prazo e forma estabelecida neste edital. 

 

9.2. Aberta a sessão, os interessados deverão apresentar os documentos para credenciamento, a 

declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo II), a Declaração 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno porte (Anexo VI), a Certidão simplificada emitido 

pela Junta Comercial do Estado, e o Termo de Apresentação de Licitante para fins de 

Credenciamento (Anexo IX).  

 

9.3. Os licitantes que decidirem pelo envio do envelope sem a participação na fase de lances, 

deverão encaminhar os documentos de credenciamento, em envelope separado da 

documentação de habilitação e da proposta. A não apresentação das declarações em questão 

acarretará o impedimento da empresa de participar do certame. 
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9.4. A documentação jurídica utilizada no credenciamento poderá ser reutilizada na fase de 

habilitação. 

 

9.5. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será 

procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

instrumento, desclassificando-se as incompatíveis. 

 

9.6. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até que as 

empresas licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e se proclame o 

vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 

9.7. Caso menos de três licitantes não sejam classificadas, em virtude dos 10% (dez por cento), 

serão excepcionalmente convidadas a participarem das ofertas de lances até três empresas, 

contadas de forma subsequente àquelas já classificadas. 

 

9.8. A aplicação da classificação prevista no item anterior ficará a critério da Pregoeira, que 

poderá julgar desnecessária a sua utilização. 

 

9.9.  Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. Nesse caso, as propostas de mesmo preço serão 

consideradas como apenas uma para fins de classificação, desde que não sejam as propostas 

mais baixas, tudo isso em virtude da classificação dos 10% (dez por cento) disciplinada nos 

subitens ‘9.6’ a ‘9.8’ anteriores. 
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9.10. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, na ordem decrescente dos preços iniciais. 

 

9.11.  É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate. 

 

9.12.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela participante para efeito de ordenação das propostas. 

 

9.13. Caso não haja representante credenciado dentre as participantes convocadas para completar 

o número de licitantes, na forma do subitem ‘9.7’, serão considerados os preços ofertados 

pelas participantes do envelope de proposta, para efeito de classificação final, não havendo 

qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances 

verbais. 

 

9.14.  Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com as 

empresas devidamente credenciadas, aptas para tal fim. 

 

9.15. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pela Pregoeira, as 

empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

9.16. É legítima a oferta de lance verbal com vista a melhor classificação. 
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9.17.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 

empresa licitante que oferecer o lance de menor preço por item. 

 

9.18. Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo 

os documentos de “HABILITAÇÃO” da empresa que apresentou a melhor proposta, para 

verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

 

9.19. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, 

SALVO EXCEÇÕES, podendo, inclusive, ser a licitante penalizada conforme os ditames da 

lei. 

 

9.20. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão 

analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo 

lugar, e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital. 

 

9.21. Só participarão do chamamento disciplinado no item anterior as licitantes classificadas 

dentro dos 10% (dez por cento), excepcionalmente serão convidadas as licitantes que 

estiverem fora da referida classificação, desde que estas aceitem a execução do serviço e/ou 

entrega do material no valor equivalente ao preço ofertado pela licitante melhor classificada. 

 

9.22. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pela Pregoeira. 

 

9.23. A Pregoeira manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, contados após a homologação da licitação, devendo as proponentes retirá-los 

após este período, sob pena de inutilização dos mesmos. Tais documentos poderão ser 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

14  

  

prontamente devolvidos às licitantes que não foram vencedoras, desde que solicitados no ato 

da sessão. 

 

9.24. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser assinada pela 

Pregoeira, sua equipe de apoio e todos os licitantes presentes na sessão, sendo 

posteriormente publicada através do site oficial da Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior - FIMES. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 . Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do 

presente certame: 

9.1.1 Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante; 
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c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalente) da sede da licitante; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, emitida pelo site do TST. 

 

9.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede 

da licitante. 

 

9.1.4 Qualificação Técnica: 

 

a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informações e 

condições para o cumprimento das obrigações da presente licitação (Anexo V). A não 

apresentação desta declaração será entendida pela comissão como concordância com o 

teor do presente Edital; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de 

Capacidade Técnica, em benefício da licitante, emitido preferencialmente por pessoa 

jurídica de direito público, sendo aceito também atestado emitido por pessoa jurídica de 

direito privado, conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação (Lei 8.666/1993); 

c) A Administração, por meio da Pregoeira ou de outro (s) servidor (es) designado (s), 

poderá, caso haja necessidade, diligenciar as instalações da empresa para certificação da 

veracidade das informações prestadas acima pela empresa Licitante. 
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9.1.5 Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, conforme regulamentação, 

nos termos do modelo constante no Anexo II deste edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador da licitante, com o RG do declarante. 

 

a) Esta declaração será reutilizada na fase de habilitação, uma vez que deverá ser 

apresentada quando do credenciamento das empresas participantes (item ‘7.2’ e 

‘9.2’). 

 

9.1.6. Declaração de que a participante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos termos do 

modelo constante no Anexo IV deste edital. 

 

9.1.7. Disposições Gerais da Habilitação: 

 

a) As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição; 

b) Os documentos apresentados em cópia reprográfica dispensam autenticação, desde 

que apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério da Pregoeira a 

comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de 

validade, conforme alínea ‘a’ deste subitem; 

c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, numerados e 

precedidos de índice que os identifique claramente, na ordem elencada nas alíneas 

deste item; 

d) Os documentos já apresentados no credenciamento ficam dispensados na 

habilitação. 

e) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 
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f) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

 

9.1.8. Disposições especiais acerca da Habilitação das Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Cooperativas 

 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, caso em que será assegurado prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame ou de algum item do mesmo, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da 

Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a 

licitação. 

c) Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário 

anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II, do caput, do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e 

não-cooperados, o disposto nos Capítulos V a X; na Seção IV do Capítulo XI; e no 

Capítulo XII, da referida Lei Complementar. 

 

10. DOS RECURSOS 
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10.1. Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pela pregoeira, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 

da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, 

com poderes específicos para tal. 

 

10.2. Manifestada a intenção de recorrer, os licitantes poderão apresentar as razões recursais 

por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.3. A não apresentação de razões escritas acarretará a análise do recurso apenas pela síntese 

das razões orais. 

 

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 

 

10.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.6. Os recursos serão dirigidos a Pregoeira, que, reconsiderando ou não sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a encaminhará à autoridade competente, que poderá ratificar 

ou não a decisão, de forma fundamentada. 

 

10.7. A Proponente vencedora terá prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua classificação 

como vencedora do processo licitatório, para apresentar nova proposta com a 

recomposição dos preços apresentados na fase de lance. 

 

11.  DA FORMA DE PAGAMENTO 
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11.1.Os pagamentos serão efetuados através de boleto bancário ou de crédito em conta bancária, 

exclusivamente em nome da empresa vencedora, cujo número e agencia deverão ser 

informados pelo adjudicatário na proposta. 

 

11.2.Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo e emissão 

da nota fiscal devidamente atestada pela FIMES e recebimento do setor competente. 

 

11.3.Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária pelo 

índice do IGPM, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, 

calculados "pro rata temporis" em relação ao atraso verificado. 

 

11.4.O valor a ser contratado será fixo e irreajustável, salvo no caso de ocorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado (majoração oficial dos valores), somente poderá 

ocorrer reajuste será feito pelo Índice do IGPM-FGV após o período de 12 (doze) meses da 

assinatura da Ata de Registro de Preços, mediante provocação de uma das partes, mediante 

requerimento formalizado, protocolado e instruído de documentos fiscais que comprovem os 

preços vigentes antes e depois da majoração.  

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1.A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de Ata de 

Registro de Preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

 

12.2. A contratação decorrente desta licitação terá o prazo de vigência iniciado na data da 

assinatura da Ata de Registro de Preços e finalizado após entrega e pagamento do objeto 

licitado. 

 

12.3. Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, e da ordem de fornecimento, 

as certidões de regularidade fiscal estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
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licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

12.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade de que se trata acima, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar 

 

12.5.A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer ao Setor de Licitações da FIMES, sito à Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, nesta 

cidade para assinar a Ata de Registro de Preços. 

 

12.6. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular mencionada acima, ou se recusar a assinar a Ata de Registro 

de Preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas, sem prejuízo das 

penalidades legais àquela primeira. 

 

13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta, indireta, autárquica e 

fundacional do município de Mineiros – GO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos 

previstos no artigo 7° da Lei federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

14.2. Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas, serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 

14.3. O resultado do presente certame será divulgado no site da UNIFIMES. 

 

14.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada, no Setor de Licitações da FIMES, cujo endereço consta 

mencionada anteriormente, após finalizada a entrega dos itens. 

 

14.5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste 

Edital. 

 

14.6. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 

(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

 

14.7. Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

14.8. É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 

 

14.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com auxílio da 

Comissão Permanente de Licitação, à luz da legislação vigente. 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

22  

  

 

14.10. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do 

certame não implicarão direito à contratação. 

 

14.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (FIMES), exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

14.12.  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 

do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

 

14.13. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer 

direito à reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 229 da Lei 

Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

14.14. Acompanham este edital os seguintes anexos: Anexo I –Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; Anexo 

III - Modelo de Proposta de Preços; Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao 

disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da CF/88; Anexo V - Declaração de Aceitação do 

Edital; Anexo VI – declaração de Enquadramento de Microempresa; Anexo VII – Minuta 

da Ata de Registro de Preços; Anexo VIII – Lei Complementar nº 123/2006;  Anexo IX – 

Termo de Apresentação do Licitante para fins de Credenciamento. 
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14.15. No caso de a sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 

ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

14.16. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes 

até a finalização a entrega dos itens objeto da licitação pelo (s) adjudicatário (s), devendo 

os licitantes retirá-los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos 

documentos neles contidos. 

 

14.17. O edital foi elaborado com base nos projetos e estudos técnicos produzidos pelo 

Departamento de Compras juntamente com o Gestor de TI, da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior. 

 

14.18. O levantamento prévio de preços que instrui o processo licitatório foi elaborado pelo 

Departamento de Compras da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, a qual é 

atribuída a responsabilidade pela elaboração do mesmo, eximindo-se os membros da 

comissão de licitação de qualquer responsabilidade por qualquer inconsistência. 

 

14.19. O foro da cidade de MINEIROS, Estado de Goiás, é designado como o competente 

para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

MINEIROS - GO, 29 de setembro de 2020. 

 

_____________________________________ 

                                                     Joice Aparecida Souza Figueiredo 

Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1.O presente pregão tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais para uso do Departamento de Informática – DEINFO, para atender às necessidades 

da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, conforme as especificações 

descritas no Anexo I deste certame e pelo menor preço por item, nos termos deste Edital e da 

legislação competente. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1.A presente Licitação está motivada pela necessidade de aquisição de materiais para uso do 

Departamento de Informática – DEINFO, para atender às necessidades da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior – FIMES e suas unidades externas.  

 

2.2.Os itens 24 e 25 deste termo referem-se a computadores pré-fabricados e com tecnologia 

embarcada nos componentes de Hardware. Tais computadores são fornecidos por inúmeras marcas 

tendo inúmeros modelos que atendem à solicitação tanto de Hardware quanto de Software. Na 

descrição destes itens consta que o Sistema operacional deve ser Microsoft Windows 10 pro ou 

superior, com licença de uso perpétuo, com chave armazenada na Bios do equipamento, pré-

instalado e deve vir acompanhado de licença de uso original. A Justificativa para que os itens 

tenham a marca e modelo do sistema operacional é que quando adquirimos um Sistema operacional 

Windows, nunca o adquirimos diretamente da Microsoft, existem vários representantes que 

vendem as licenças, seja por Volume ou Pocket, assim como os computadores com tecnologia 

embarcada que tem várias marcas e representantes diferentes, portanto o Sistema em questão pode 

ser tranquilamente um item de licitação ou característica de um item como no caso dos itens desta 

justificativa. Além disso, os softwares que estes computadores precisarão executar (Em 

laboratórios e no setor administrativo), só estão disponíveis para este sistema operacional, fazendo-

se necessária a aquisição de computadores com o referido sistema devidamente licenciado. 
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3. ESPECIFICAÇÕES, DETALHAMENTO E ESTIMATIVA TOTAL DE CUSTO 

 

3.1.O valor total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 1.692.831,795 (Um milhão, 

seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos). 

 

3.2.O objeto deste certame deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura da 

ordem de fornecimento, conforme as especificações do fabricante, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e armazenamento, de acordo com as especificações contidas neste 

edital e seus anexos. 

 

3.3.Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados 

os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

Item 
Cód. 

Sistema 
Qtd Und Produto 

Média De Preços 

R$ 

UNITÁRIO 
R$ TOTAL 

1.  36.801 10 UNID. 

ACCESS POINT COM MIMO (MÚLTIPLAS 
ENTRADAS E MÚLTIPLAS SAÍDAS) 
 
Especificações técnicas:  
Portas: - (2) 10/100/1000 Ethernet Ports 
Botões: - Reset 
Power Method: 802.3at PoE+ 
Supported Voltage Range: 44 to 57VDC 
Maximum Power Consumption: 20W 
Radios: 2.4 GHz, 5 GHz, Security 
TX Power: 2.4 GHz 6-25 dBm / 5 GHz 6-25 
dBm 
Antennas: 2.4 GHz (2) Dual-Port, Dual-
Polarity Antennas, 6 dBi each / 5 GHz (2) 
Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi 
each 
Wi-Fi Standards: 802.11 
a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 

R$ 

4.322,6575 

R$ 

43.226,5750 
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Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-
Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
802.11w (PMF) 
BSSID: Up to 8 per Radio 
Mounting: Wall/Ceiling (Kits Included) 
Operating Temperature: -10 to 70° C (14 to 
158° F) 
Certifications: CE, FCC, IC 
Advanced Traffic Management 
VLAN: 802.1Q 
Advanced QoS: Per-User Rate Limiting 
Guest Traffic Isolation: Supported 
WMM: Voice, Video, Best Effort, and 
Background 
Concurrent Clients: 1000+ 
Supported Data Rates (Mbps): 802.11a (6, 
9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps) / 802.11n 
(6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 
20/40)) / 802.11ac (6.5 Mbps to 1.7 Gbps 
(MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80)) 
/ 802.11b (1, 2, 5.5, 11 Mbps) / 802.11g (6, 
9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps) 
 
Garantia mínima: 1 ano 
 

2.  36.803 01 UNID. 

ACCESS POINT SHD 
Especificações técnicas:  
   
Portas: - (2) 10/100/1000 Ethernet Ports  
Botões: - Reset  
Power Method: 802.3at PoE+  
Supported Voltage Range: 44 to 57VDC  
Maximum Power Consumption: 20W  
Radios: 2.4 GHz, 5 GHz, Security  
TX Power: 2.4 GHz 6-25 dBm / 5 GHz 6-

25 dBm  
Antennas: 2.4 GHz (2) Dual-Port, Dual-

Polarity Antennas, 6 dBi each / 5 GHz (2) 

Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 

6 dBi each  
Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-

wave2  
Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-

Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 

802.11w (PMF)  
BSSID: Up to 8 per Radio  
Mounting: Wall/Ceiling (Kits Included)  

R$ 

4.368,6575 

R$ 

4.368,6575 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

27  

  

Operating Temperature: -10 to 70° C 

(14 to 158° F)  
Certifications: CE, FCC, IC  
Advanced Traffic Management  
VLAN: 802.1Q  
Advanced QoS: Per-User Rate Limiting  
Guest Traffic Isolation: Supported  
WMM: Voice, Video, 

Best Effort, and Background  
Concurrent Clients: 1000+  
Supported Data Rates (Mbps): 802.11a (6, 

9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps) / 802.11n (6.5 

Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 

20/40)) / 802.11ac (6.5 

Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 

NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80)) / 802.11b (1, 

2, 5.5, 11 Mbps) / 802.11g (6, 9, 12, 18, 24, 

36, 48, 54 Mbps)  
   
Garantia Mínima: 1 ano  
 

3.  36.802 10 UNID. 

ACCESS POINT WIRELESS LONGO 
ALCANCE.  
Especificações técnicas:  
  
Portas: - (1) 10/100/1000 Ethernet Ports 
Botões: - Reset 
Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 
8 Return) 
Power Supply: 24V, 0.5A PoE Gigabit 
Adapter1 
Maximum Power Consumption: 6,5W 
Radios: 2.4 GHz, 5 GHz, Security 
TX Power: 2.4 GHz 24 dBm / 5 GHz 22 dBm 
Throughput Speeds2: 2.4 GHz 450 Mbps / 
5 GHz 867 Mbps 
Range2: 183 m (600 ft) 
Antennas: (1) Dual-Band Antenna, Tri-
Polarity 
Antenna Gain: 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi 
Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n/ac 
Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-
Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
BSSID: Up to Four per Radio 
Mounting: Wall/Ceiling (Kits Included) 
Operating Temperature: -10 to 70° C (14 to 
158° F) 

R$ 

1.343,0075 

R$ 

13.430,0750 
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Certifications: CE, FCC, IC 
  
Garantia mínima: 1 ano 
 

4.  36.851 20 UNID. 

ANEL GUIA GALVANIZADO-FOGO 

COM 

ROSCA SOBERBA NÚMERO 1 

ROSCA.  

R$ 44,8725 R$ 897,4500 

5.  36.852 20 UNID. 

ANEL GUIA GALVANIZADO-FOGO 

COM 

ROSCA SOBERBA NÚMERO 2 

ROSCA. 

R$ 48,6225 R$ 972,4500 

6.  36.810 50 UNID. 

APOIO ERGONOMICO DE 

PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO 

– DIGITADOR.  

R$ 86,4975 
R$ 

4.324,8750 

7.  16.014 30 UNID. APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS.  
R$ 

270,0350 
R$ 8.101,050 

8.  36.793 5 UNID. 

AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 

4000 VA.  

Especificações técnicas: • Alimentação: 

Bivolt • Potência mínima: 4000Va • Tomada 

de saída: 2 • Tipo de tomada: Bipolar • 

Comprimento mínimo do cabo: 1 metro • 

Peso aproximando: 4,300Kg • Dimensões 

aproximadas do produto: (LxAxP): 13,1 cm 

X 16,0 cm X 18,0 cm Tabela de Conversão 

de VA para W (Watts): 50VA = 17.5w 

200VA = 70w 300VA = 105w 500VA = 

175w 750VA = 262.5w 1050VA = 367.5w 

2000VA = 700w 2500VA = 875w 3000VA 

= 1050w 4000VA = 1400w 5000va = 

3500w Tabela de conversão para Ar 

Condicionado: 2000Va = 6000Btus 3000va 

R$ 

370,6025 

R$ 

1.853,0125 
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= 7000 à 9000 btus 5000va = 9000 à 12000 

btus 6000va = 12000 à 15000 btus 7000va = 

15000 à 18000 btus 

Garantia mínima: 1 ano 

9.  13.520 40 UNID. 
BATERIA 9V. Garantia do fabricante: 03 
meses contra defeitos de fabricação 
 

R$ 14,7667 R$ 590,6680 

10.  36.834 1 ROLO 

CABO CI 40 X02 PARES, ROLO COM 200 
METROS 
 
Descrição do Produto: 
Modelo Cci 
Cor Cinza 
Vias (Quantidade) 4 Vias 
Bitola (mm) 0,38 
Metragem (Embalagem) 200m 
Tipo de Ambiente Indicad – Internos 
 

R$ 

179,0800 
R$ 179,0800 

11.  36.835 1 ROLO 

CABO CI BLINDADO 40 X 10 PARES, ROLO 
COM 100 METROS. 
 
 São constituídos por condutores de cobre 
estanhado, isolados em PVC, núcleo 
enfaixado em material não higroscópico e 
capa externa de PVC na cor cinza. 
 

R$ 

511,9967 

R$ 511,9967 

 

12.  36.826 20 UNID. 
CABO DE FORÇA 10A 1,80M 

R$ 28,2175 R$ 564,3500 

13.  36.827 20 UNID. 
CABO DE FORÇA 10A 2,50M 

R$ 48,0275 R$ 960,5500 

14.  36.828 10 UNID. 
CABO DE FORÇA 20A 3,00M 

R$ 64,4300 R$ 644,3000 

15.  36.839 30 UNID. 

CABO MONITOR HDMI-M 1.4 3D. 

• Frequência: 340Mhz; 
• Largura de Banda: 10.2 GBPS; 
• Suporte a Full HD e 4K; 
• Comprimento 2 Metros. 
 

R$ 39,5067 
R$ 

1.185,2010 
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16.  36.794 10 UNID. 

CÂMERA (WEB) FULL HD 1080P 

15MP  

 "Especificações: - Video chamada Full HD 

de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a 

versão mais recente do Skype para 

Windows – Video chamada HD de 720p (até 

1280 x 720 pixels) com clientes para os 

quais há suporte - Gravação de vídeo Full 

HD (até 1920 x 1080 pixels) com um 

sistema recomendado - Tecnologia Logitech 

Fluid Crystal - Compactação de vídeo H.264 

- Microfones duais estéreis incríveis com 

redução de ruído automática - Correção 

automática de pouca luz - USB 2.0 de alta 

velocidade certificado (pronto para USB 

3.0) - Clipe universal pronto para tripés que 

se ajusta a monitores de laptop, LCD ou 

CRT Requisitos do sistema: - Windows 

Vista®, Windows® 7 (32 bits ou 64 bits) ou 

Windows® 8 Recursos: - Video chamada 

em HD total de 1080p no Skype®: - Vídeo 

padrão -codificação H.264 — o padrão do 

setor para vídeo HD. – Video chamadas HD 

de 720p. - Gravação em HD total de 1080p 

a 30 quadros por segundo (qps). - Foco 

automático vinte etapas, o - Áudio estéreo 

natural com microfones duais 

estereofônicos. - Clipe de montagem estável 

com amortecedores emborrachados. - Fotos 

de 15 megapixels com otimização do 

software. -Cabo de 1,80 metro" 

 Garantia Mínima: 1 ano 

R$ 

555,9450 

R$ 

5.559,4500 
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17.  37.787 40 UNID. 

DESKTOP–Tipo I (COTA PRINCIPAL) 

Especificações técnicas: Desempenho e 

Processador O processador deverá possuir 

no mínimo 6 núcleos e 6 Threads; O 

processador devera possuir no mínimo 9MB 

de cache; A velocidade do clock do 

processador deverá ser de 2.90 GHz no 

mínimo. Não serão admitidos configurações 

e ajuste que impliquem no funcionamento 

do equipamento fora das condições normais 

recomendadas pelo fabricante do 

equipamento ou dos componentes, tais 

como, alterações de clock, características de 

disco ou de memória; Deve ser utilizada a 

configuração padrão de fábrica de BIOS, 

sendo permitida apenas alteração na parte de 

utilização de memória de vídeo, para 

memória de vídeo exigida no edital ou 

superior; O processador deverá possuir 

controladores de memória e gráficos 

integrado; Tecnologia que permita que os 

núcleos aumentem sua própria frequência de 

operação durante os picos de demanda se 

estiver trabalhando abaixo dos limites 

nominais de temperatura, corrente e 

desempenho. O processador deverá suportar 

Virtualização de I/O; O processador deverá 

possuir suporte a Criptografia AES New 

Instructions; 

Placa Mãe Deve ser de fabricação própria e 

exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou 

R$ 

7.423,3333 

R$ 

296.933,3320 
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personalizações; deve possuir 1x PCIe x16 

v3.0, 1x PCIe x16 (operando em x4), 1x PCI 

32 bits v3.0, 1x PCIe x1, 1x PCIe x1 (M.2 

2230) para WiFi; 1x PCIe x4/SATA (M.2 

2280) para SSD; deve possuir no mínimo 10 

portas USB. Sendo 4 Portas no mínimo, 

USB 3.1. Não serão aceitos hubs, placas ou 

adaptadores; Conexão Traseira: 2x PS/2 

(teclado e mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-

C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x 

USB 2.0, Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 

Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out 

(Fone de Ouvido). Chip de segurança TPM 

versão 2.0 integrado para criptografia. 

BIOS:  

1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado;  

2. Deve ter suporte em Português ou Inglês;  

3. Possibilidade de habilitar/desabilitar 

portas USB individualmente;  

4. Possuir senhas de Setup para Power On, 

Administrador e Disco rígido;  

5. Deverá possuir campo com número de 

série do equipamento;  

6. Deverá possuir campo editável, com 

recurso para registro do número do 

patrimônio do equipamento; 

Memória Padrão DDR4 SDRAM 

21300MHz no mínimo 4 slots de memória 

permitindo a expansão para até 64GB; deve 
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suportar tecnologia dual-channel; 8GB de 

memória instalada; 

Armazenamento Controladora de discos 

integrada a placa-mãe, padrão SATA-3 com 

taxa mínima de transferência de 6.0 GB/s, 

com suporte a RAID; Uma unidade de disco 

rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB;  

Uma unidade SSD M.2 660P 512GB 80MM 

NVME PCIE 3.0 X4, criptografia de 

hardware AES 256 bit, Leitura sequencial 

1500 MB/s, gravação aleatória 1000 MB/s; 

Unidade DVD-RW interna; 

Placa de Video Controladora de vídeo 

integrada à placa mãe; Capacidade de alocar 

até 1GB da memória principal para vídeo; 

No mínimo uma saída VGA e duas saídas 

Display Port integradas à placa mãe, não 

sendo aceito o uso de adaptadores; 

Interface de Rede Conector RJ-45 Taxa de 

transmissão de 10/100/1000; possuir 

tecnologia WOL (Wake on Lan) e I-AMT 

8.0, permitindo ligar a CPU remotamente 

através do adaptador de rede; possuir 

tecnologia PXE, para realizar instalação 

remota através de rede; Barramento do 

sistema para comunicação tipo PCI-

Express; 

Audio Controladora de áudio de alta-

definição integrada cm suporte a 5.1 canais; 

Alto-falante de alta precisão integrado ao 

gabinete. Não serão aceitas caixas de som 
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externas; Deve possuir entrada para 

microfone e saída para fones de ouvido na 

parte frontal do equipamento; 

Fonte 1. Fonte de alimentação interna com 

chaveamento automático de tensão, com 

capacidade para suportar a configuração 

máxima do equipamento; 2. Potência 

máxima de 240W com eficiência energética 

de 85% no mínimo. Essa comprovação 

deverá ser feita apresentando documento 

retirado do site 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusP

owerSupplies.aspx, sendo que a fonte 

deverá estar cadastrada em nome do 

fabricante do equipamento ofertado; 

Gabinete  

1. Padrão Small Form Factor (SFF) que 

permita a utilização na posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes 

internos. 2. Possuir botão liga/desliga 3. O 

gabinete deverá ter características “tool 

less”, isso é, não há necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete, 

remoção de disco rígido, unidade óptica, 

placas PCI/PCI Express e módulos de 

memória. 4. O microcomputador deverá ter 

sido projetado para manter-se dentro da 

faixa de temperatura adequada ao uso sem 

necessidade de entrada/saída de ar nas faces 

superior, laterais e inferior, podendo usar 

para a referida finalidade, apenas a face 

frontal e/ou traseira. 5. Deverá possuir local 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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apropriado, já desenvolvido no projeto do 

produto, para colocação de lacres ou 

cadeados mecânicos ou eletrônicos, não 

sendo aceito adaptações, usinagens em 

geral, furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos 

ou emprego de materiais inadequados ou 

que visem adaptar forçadamente o 

equipamento ou suas partes para atingir esta 

funcionalidade. 6. Deve possuir base 

antiderrapante; 

Deverão ser apresentados catálogos do 

fabricante ou impressão de site do fabricante 

da internet que comprovem as 

funcionalidades dos equipamentos. 

O equipamento deverá ser entregue com o 

sistema operacional MS Windows 10 Pro ou 

superior, licença de uso perpétuo, com 

chave armazenada na Bios, pré-instalado; O 

sistema operacional deve vir acompanhado 

de licença de uso original; Softwares Os 

softwares deverão ser de uso exclusivo do 

fabricante do equipamento. Deverão ser 

apresentados catálogos ou impressões de 

sites da internet que comprovem as 

funcionalidades desses softwares. O 

licitante deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software e recursos de segurança com 

modulo TPM, possuir solução de 

gerenciamento de senhas, possibilitando 

armazenar com segurança todas as senhas 
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dos usuários, permitindo acesso seguro e 

rápido aos aplicativos e informações 

protegidas integradas ao TPM; O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

um software de migração para os 

equipamentos ofertados; O licitante deverá 

fornecer pré-instalado ou disponibilizar na 

Internet ou em CDROM um software de 

backup e recuperação para os equipamentos 

ofertados, O licitante deverá fornecer pré-

instalado ou disponibilizar na Internet ou em 

CDROM software que permite a verificação 

e instalação das últimas atualizações de 

todas as ferramentas e drivers disponíveis 

pelo fabricante; O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM que possibilite apagar de 

forma definitiva e irrecuperável todos os 

dados armazenados no disco rígido, 

permitindo o descarte seguro de seus 

equipamentos. O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM software que gerencie as 

conexões de rede existentes para os 

equipamentos ofertados. O licitante deverá 

fornecer pré-instalado ao CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - 

UNIFIMES COMISSÃO DE PREGÃO ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que gerencie o consumo de energia 

do equipamento, permitindo balancear o 

consumo de acordo com definições 
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estabelecidas pelo usuário. O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que permite aos usuários 

identificar o status da saúde do 

equipamento, conexões de rede e segurança 

do equipamento. Deverá ser capaz de 

realizar testes no hardware do equipamento 

para verificar se estão em condição normal 

de funcionamento. Gerenciamento A Placa 

mãe deve permitir o gerenciamento remoto, 

como acesso a BIOS, permitir iniciar o 

microcomputador a partir de uma imagem 

(.ISO) em um compartilhamento  de rede ou 

CD ou disquete no console de 

administração, mesmo com o equipamento 

desligado; Permitir ligar e desligar o micro 

remotamente, com controle de acesso, em 

horários programados, independente do 

estado do sistema operacional; A máquina 

deverá ter a capacidade de ser gerenciada 

mesmo quando estiver fora da rede 

corporativa, conectada na internet e usando 

NAT. As configurações das funcionalidades 

de gerenciamento presentes na placa-mãe 

deverão ser feitas sem a necessidade de 

intervenção presencial à máquina, mesmo 

com o sistema operacional inoperante. O 

gerenciamento baseado em hardware deve 

funcionar em redes seguras (Microsoft NAP 

ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via 

hardware, através de conexão TCP/IP, à 

interface gráfica do microcomputador 
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(KVM over IP), com controle total de 

teclado, monitor e mouse, independente do 

estado, tipo e versão do sistema operacional 

instalado no microcomputador ofertado, 

com controle remoto total da BIOs e 

visualização das telas de POST e telas 

gráficas do sistema operacional;  

Permitir instalação de sistemas operacionais 

remotamente, com acesso remoto ao teclado 

e mouse além da visualização remota 

gráfica das telas de instalação. Certificações 

e Relatórios O fabricante do 

microcomputador deve possuir Certificado 

ISO 9001 de qualidade. O fabricante do 

microcomputador deve fazer parte do 

consórcio DMTF nas categorias Board 

Member ou Leadership. O 

microcomputador deve possuir certificado 

de conformidade contra incidentes elétricos 

e combustão dos materiais elétricos, (norma 

IEC60950/EN60950) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificado quanto à imunidade 

eletromagnética (norma CISPR24 / 

EN55024) comprovado através de 

certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificado quanto à emissão de 

radiação radiada e conduzida (norma 

CISPR22 / EN55022) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 
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competente. O microcomputador devera 

possuir certificação EPEAT na categoria 

Silver. O microcomputador deve possuir 

certificação Energy Star. O 

microcomputador deverá possuir certificado 

ISO 7779 e ISO 9296 quanto a emissão de 

ruídos; O microcomputador deverá ser 

compatível com os Sistema Operacional 

Windows solicitado, comprovado através de 

certificado de compatibilidade emitido pelo 

desenvolvedor do Sistema Operacional; 

Garantia e Suporte Técnico:  

O microcomputador devera possuir garantia 

de 3 anos de fábrica para reposição de peças, 

mão de obra e atendimento no local; A 

empresa fabricante do equipamento deverá 

prover assistência técnica em todo território 

brasileiro. A empresa fabricante do 

equipamento deverá dispor de um número 

telefônico para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos; Todos os drivers para os 

sistemas operacionais suportados devem 

estar disponíveis para download na web-site 

do fabricante do equipamento; Outros itens 

Deverão ser fornecidos todos os drivers dos 

componentes necessários para a instalação e 

configuração do(s) equipamento(s) 

cotado(s). O microcomputador deve atender 

rigorosamente a todas as especificações 

técnicas obrigatórias exigidas. Todos os 

opcionais devem ser do mesmo fabricante 

ou homologados por ele. A administração 
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poderá solicitar amostra do equipamento 

vencedor para testes e homologação.  

18.  37.834 10 UNID. 

DESKTOP–Tipo I (COTA 

RESERVADA) 

Especificações técnicas: Desempenho e 

Processador O processador deverá possuir 

no mínimo 6 núcleos e 6 Threads; O 

processador devera possuir no mínimo 9MB 

de cache; A velocidade do clock do 

processador deverá ser de 2.90 GHz no 

mínimo. Não serão admitidos configurações 

e ajuste que impliquem no funcionamento 

do equipamento fora das condições normais 

recomendadas pelo fabricante do 

equipamento ou dos componentes, tais 

como, alterações de clock, características de 

disco ou de memória; Deve ser utilizada a 

configuração padrão de fábrica de BIOS, 

sendo permitida apenas alteração na parte de 

utilização de memória de vídeo, para 

memória de vídeo exigida no edital ou 

superior; O processador deverá possuir 

controladores de memória e gráficos 

integrado; Tecnologia que permita que os 

núcleos aumentem sua própria frequência de 

operação durante os picos de demanda se 

estiver trabalhando abaixo dos limites 

nominais de temperatura, corrente e 

desempenho. O processador deverá suportar 

Virtualização de I/O; O processador deverá 

R$ 

7.423,3333 

R$ 

74.233,3330 
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possuir suporte a Criptografia AES New 

Instructions; 

Placa Mãe Deve ser de fabricação própria e 

exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou 

personalizações; deve possuir 1x PCIe x16 

v3.0, 1x PCIe x16 (operando em x4), 1x PCI 

32 bits v3.0, 1x PCIe x1, 1x PCIe x1 (M.2 

2230) para WiFi; 1x PCIe x4/SATA (M.2 

2280) para SSD; deve possuir no mínimo 10 

portas USB. Sendo 4 Portas no mínimo, 

USB 3.1. Não serão aceitos hubs, placas ou 

adaptadores; Conexão Traseira: 2x PS/2 

(teclado e mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-

C, 1x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x 

USB 2.0, Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 

Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out 

(Fone de Ouvido). Chip de segurança TPM 

versão 2.0 integrado para criptografia. 

BIOS:  

1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado;  

2. Deve ter suporte em Português ou Inglês;  

3. Possibilidade de habilitar/desabilitar 

portas USB individualmente;  

4. Possuir senhas de Setup para Power On, 

Administrador e Disco rígido;  

5. Deverá possuir campo com número de 

série do equipamento;  
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6. Deverá possuir campo editável, com 

recurso para registro do número do 

patrimônio do equipamento; 

Memória Padrão DDR4 SDRAM 

21300MHz no mínimo 4 slots de memória 

permitindo a expansão para até 64GB; Deve 

suportar tecnologia dual-channel; 8GB de 

memória instalada; 

Armazenamento Controladora de discos 

integrada a placa-mãe, padrão SATA-3 com 

taxa mínima de transferência de 6.0 GB/s, 

com suporte a RAID; Uma unidade de disco 

rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB;  

Uma unidade SSD M.2 660P 512GB 80MM 

NVME PCIE 3.0 X4, criptografia de 

hardware AES 256 bit, Leitura sequencial 

1500 MB/s, gravação aleatória 1000 MB/s; 

Unidade DVD-RW interna; 

Placa de Video Controladora de vídeo 

integrada à placa mãe; Capacidade de alocar 

até 1GB da memória principal para vídeo; 

No mínimo uma saída VGA e duas saídas 

Display Port integradas à placa mãe, não 

sendo aceito o uso de adaptadores; 

Interface de Rede Conector RJ-45 Taxa de 

transmissão de 10/100/1000; possuir 

tecnologia WOL (Wake on Lan) e I-AMT 

8.0, permitindo ligar a CPU remotamente 

através do adaptador de rede; possuir 

tecnologia PXE, para realizar instalação 

remota através de rede; Barramento do 
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sistema para comunicação tipo PCI-

Express; 

Audio Controladora de áudio de alta-

definição integrada cm suporte a 5.1 canais; 

Alto-falante de alta precisão integrado ao 

gabinete. Não serão aceitas caixas de som 

externas; Deve possuir entrada para 

microfone e saída para fones de ouvido na 

parte frontal do equipamento; 

Fonte 1. Fonte de alimentação interna com 

chaveamento automático de tensão, com 

capacidade para suportar a configuração 

máxima do equipamento; 2. Potência 

máxima de 240W com eficiência energética 

de 85% no mínimo. Essa comprovação 

deverá ser feita apresentando documento 

retirado do site 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusP

owerSupplies.aspx, sendo que a fonte 

deverá estar cadastrada em nome do 

fabricante do equipamento ofertado; 

Gabinete  

1. Padrão Small Form Factor (SFF) que 

permita a utilização na posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes 

internos. 2. Possuir botão liga/desliga 3. O 

gabinete deverá ter características “tool 

less”, isso é, não há necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete, 

remoção de disco rígido, unidade óptica, 

placas PCI/PCI Express e módulos de 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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memória. 4. O microcomputador deverá ter 

sido projetado para manter-se dentro da 

faixa de temperatura adequada ao uso sem 

necessidade de entrada/saída de ar nas faces 

superior, laterais e inferior, podendo usar 

para a referida finalidade, apenas a face 

frontal e/ou traseira. 5. Deverá possuir local 

apropriado, já desenvolvido no projeto do 

produto, para colocação de lacres ou 

cadeados mecânicos ou eletrônicos, não 

sendo aceito adaptações, usinagens em 

geral, furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos 

ou emprego de materiais inadequados ou 

que visem adaptar forçadamente o 

equipamento ou suas partes para atingir esta 

funcionalidade. 6. Deve possuir base 

antiderrapante; 

Deverão ser apresentados catálogos do 

fabricante ou impressão de site do fabricante 

da internet que comprovem as 

funcionalidades dos equipamentos. 

O equipamento deverá ser entregue com o 

sistema operacional MS Windows 10 Pro ou 

superior, licença de uso perpétuo, com 

chave armazenada na Bios, pré-instalado; O 

sistema operacional deve vir acompanhado 

de licença de uso original; Softwares Os 

softwares deverão ser de uso exclusivo do 

fabricante do equipamento. Deverão ser 

apresentados catálogos ou impressões de 

sites da internet que comprovem as 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

45  

  

funcionalidades desses softwares. O 

licitante deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software e recursos de segurança com 

modulo TPM, possuir solução de 

gerenciamento de senhas, possibilitando 

armazenar com segurança todas as senhas 

dos usuários, permitindo acesso seguro e 

rápido aos aplicativos e informações 

protegidas integradas ao TPM; O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

um software de migração para os 

equipamentos ofertados; O licitante deverá 

fornecer pré-instalado ou disponibilizar na 

Internet ou em CDROM um software de 

backup e recuperação para os equipamentos 

ofertados, O licitante deverá fornecer pré-

instalado ou disponibilizar na Internet ou em 

CDROM software que permite a verificação 

e instalação das últimas atualizações de 

todas as ferramentas e drivers disponíveis 

pelo fabricante; O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM que possibilite apagar de 

forma definitiva e irrecuperável todos os 

dados armazenados no disco rígido, 

permitindo o descarte seguro de seus 

equipamentos. O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM software que gerencie as 

conexões de rede existentes para os 

equipamentos ofertados. O licitante deverá 
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fornecer pré-instalado ao CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - 

UNIFIMES COMISSÃO DE PREGÃO ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que gerencie o consumo de energia 

do equipamento, permitindo balancear o 

consumo de acordo com definições 

estabelecidas pelo usuário. O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que permite aos usuários 

identificar o status da saúde do 

equipamento, conexões de rede e segurança 

do equipamento. Deverá ser capaz de 

realizar testes no hardware do equipamento 

para verificar se estão em condição normal 

de funcionamento. Gerenciamento A Placa 

mãe deve permitir o gerenciamento remoto, 

como acesso a BIOS, permitir iniciar o 

microcomputador a partir de uma imagem 

(.ISO) em um compartilhamento  de rede ou 

CD ou disquete no console de 

administração, mesmo com o equipamento 

desligado; Permitir ligar e desligar o micro 

remotamente, com controle de acesso, em 

horários programados, independente do 

estado do sistema operacional; A máquina 

deverá ter a capacidade de ser gerenciada 

mesmo quando estiver fora da rede 

corporativa, conectada na internet e usando 

NAT. As configurações das funcionalidades 

de gerenciamento presentes na placa-mãe 

deverão ser feitas sem a necessidade de 
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intervenção presencial à máquina, mesmo 

com o sistema operacional inoperante. O 

gerenciamento baseado em hardware deve 

funcionar em redes seguras (Microsoft NAP 

ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via 

hardware, através de conexão TCP/IP, à 

interface gráfica do microcomputador 

(KVM over IP), com controle total de 

teclado, monitor e mouse, independente do 

estado, tipo e versão do sistema operacional 

instalado no microcomputador ofertado, 

com controle remoto total da BIOs e 

visualização das telas de POST e telas 

gráficas do sistema operacional;  

Permitir instalação de sistemas operacionais 

remotamente, com acesso remoto ao teclado 

e mouse além da visualização remota 

gráfica das telas de instalação. Certificações 

e Relatórios O fabricante do 

microcomputador deve possuir Certificado 

ISO 9001 de qualidade. O fabricante do 

microcomputador deve fazer parte do 

consórcio DMTF nas categorias Board 

Member ou Leadership. O 

microcomputador deve possuir certificado 

de conformidade contra incidentes elétricos 

e combustão dos materiais elétricos, (norma 

IEC60950/EN60950) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificado quanto à imunidade 

eletromagnética (norma CISPR24 / 
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EN55024) comprovado através de 

certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificado quanto à emissão de 

radiação radiada e conduzida (norma 

CISPR22 / EN55022) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador devera 

possuir certificação EPEAT na categoria 

Silver. O microcomputador deve possuir 

certificação Energy Star. O 

microcomputador deverá possuir certificado 

ISO 7779 e ISO 9296 quanto a emissão de 

ruídos; O microcomputador deverá ser 

compatível com os Sistema Operacional 

Windows solicitado, comprovado através de 

certificado de compatibilidade emitido pelo 

desenvolvedor do Sistema Operacional; 

Garantia e Suporte Técnico:  

O microcomputador devera possuir garantia 

de 3 anos de fábrica para reposição de peças, 

mão de obra e atendimento no local; A 

empresa fabricante do equipamento deverá 

prover assistência técnica em todo território 

brasileiro. A empresa fabricante do 

equipamento deverá dispor de um número 

telefônico para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos; Todos os drivers para os 

sistemas operacionais suportados devem 

estar disponíveis para download na web-site 

do fabricante do equipamento; Outros itens 

Deverão ser fornecidos todos os drivers dos 
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componentes necessários para a instalação e 

configuração do(s) equipamento(s) 

cotado(s). O microcomputador deve atender 

rigorosamente a todas as especificações 

técnicas obrigatórias exigidas. Todos os 

opcionais devem ser do mesmo fabricante 

ou homologados por ele. A administração 

poderá solicitar amostra do equipamento 

vencedor para testes e homologação. 

  

19.  36.788 20 UNID. 

DESKTOP-Tipo II– Placa de Vídeo 

Dedicada (COTA PRINCIPAL). 

Especificações técnicas mínimas: 

Desempenho e Processador O processador 

deverá possuir no mínimo 6 núcleos; O 

processador deverá possuir no mínimo 12 

threads; O processador devera possuir no 

mínimo 12MB de cache; A velocidade do 

clock do processador deverá ser de 3.2 GHz 

Hexa-Core no mínimo. Não serão admitidos 

configurações e ajuste que impliquem no 

funcionamento do equipamento fora das 

condições normais recomendadas pelo 

fabricante do equipamento ou dos 

componentes, tais como, alterações de 

clock, características de disco ou de 

memória; Deve ser utilizada a configuração 

padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida 

apenas alteração na parte de utilização de 

memória de vídeo, para memória de vídeo 

exigida no edital ou superior; O processador 

deverá possuir controladores de memória e 

R$13.727,6

667 

R$ 

274.553,3340 
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gráficos integrado; Tecnologia que permita 

que os núcleos aumentem sua própria 

frequência de operação durante os picos de 

demanda se estiver trabalhando abaixo dos 

limites nominais de temperatura, corrente e 

desempenho. O processador deverá suportar 

Virtualização de I/O; O processador deverá 

possuir suporte a Criptografia AES New 

Instructions; O processador devera suportar 

memoria ECC; Placa Mãe Deve ser de 

fabricação própria e exclusiva para o 

modelo ofertado. Não serão aceitas soluções 

em regime de OEM ou personalizações; 

deve possuir 1x PCIe x16 v3.0, 1x PCIe x16 

(operando em x4), 1x PCI 32 bits v3.0, 1x 

PCIe x1, 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi; 

1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD; 

deve possuir no mínimo 10 portas USB. 

Sendo 4 Portas no mínimo, USB 3.1. Não 

serão aceitos hubs, placas ou adaptadores; 

Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e 

mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 

3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 

Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x 

Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de 

Ouvido). Chip de segurança TPM versão 2.0 

integrado para criptografia. BIOS: 1. 

Desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado; 2. Deve ter suporte 

em Português ou Inglês; 3. Possibilidade de 

habilitar/desabilitar portas USB 

individualmente; 4. Possuir senhas de Setup 

para Power On, Administrador e Disco 
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rígido; 5. Deverá possuir campo com 

número de série do equipamento; 6. Deverá 

possuir campo editável, com recurso para 

registro do número do patrimônio do 

equipamento; Memória Padrão DDR4 

SDRAM 2400MHz no mínimo 4 slots de 

memória permitindo a expansão para até 

64GB; Deve suportar tecnologia dual-

channel; 16 GB (2x8GB) de memória 

instalada; Armazenamento Controladora de 

discos integrada a placa-mãe, padrão 

SATA-3 com taxa mínima de transferência 

de 6.0 GB/s, com suporte a RAID; Uma 

unidade de disco rígido instalada, interna, de 

no mínimo 1TB; Uma unidade SSD M.2 

660P 512GB 80MM NVME PCIE 3.0 X4, 

criptografia de hardware AES 256 bit, 

Leitura sequencial 1500 MB/s, gravação 

aleatória 1000 MB/s, Unidade DVD-RW, 

instalada, interna; Placa de Vídeo 

Controladora de vídeo Pci Express 6GB 

DDR6 192bit, Processador TU116, 

processador de video 1800 MHz, 1x DVI, 

1xHDMI, 1xDisplayPort, não sendo aceito 

o uso de adaptadores; Interface de Rede 

Conector RJ-45 Taxa de transmissão de 

10/100/1000; Barramento do sistema para 

comunicação tipo PCI-Express; 

Controladora de áudio de alta-definição 

integrada com suporte a 5.1 canais; Alto-

falante de alta precisão integrado ao 

gabinete. Não serão aceitas caixas de som 

externas; Deve possuir entrada para 
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microfone e saída para fones de ouvido na 

parte frontal do equipamento; 

1. Fonte de alimentação interna com 

chaveamento automático de tensão, com 

capacidade para suportar a configuração 

máxima do equipamento;  

2. Potência mínima de 180W com eficiência 

energética de 90% no mínimo. Essa 

comprovação deverá ser feita apresentando 

documento retirado do site 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusP

owerSupplies.aspx, sendo que a fonte 

deverá estar cadastrada em nome do 

fabricante do equipamento ofertado;  

Gabinete: 

1. Padrão Small Form Factor (SFF) que 

permita a utilização na posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes 

internos ou Padrão torre (TOWER) sem 

comprometer os componentes internos.  

2. Possuir botão liga/desliga  

3. O gabinete deverá ter características “tool 

less”, isso é, não há necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete, 

remoção de disco rígido, unidade óptica, 

placas PCI/PCI Express e módulos de 

memória.  

4. O microcomputador deverá ter sido 

projetado para manter-se dentro da faixa de 

temperatura adequada ao uso sem 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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necessidade de entrada/saída de ar nas faces 

superior, laterais e inferior, podendo usar 

para a referida finalidade, apenas a face 

frontal e/ou traseira.  

5. Deverá possuir local apropriado, já 

desenvolvido no projeto do produto, para 

colocação de lacres ou cadeados mecânicos 

ou eletrônicos, abertura para trava tipo 

Kensington, sensor de intrusão, não sendo 

aceito adaptações, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos 

ou emprego de materiais inadequados ou 

que visem adaptar forçadamente o 

equipamento ou suas partes para atingir esta 

funcionalidade.  

6. Deve possuir base antiderrapante;  

Deverão ser apresentados catálogos do 

fabricante ou impressão de site do fabricante 

da internet que comprovem as 

funcionalidades dos equipamentos. O 

equipamento deverá ser entregue com o 

sistema operacional MS Windows 10 Pro ou 

superior, licença de uso perpétuo, com 

chave armazenada na Bios, pré-instalado; 

O sistema operacional deve vir 

acompanhado de licença de uso original; 

Softwares Os softwares deverão ser de uso 

exclusivo do fabricante do equipamento. 

Deverão ser apresentados catálogos ou 

impressões de sites da internet que 
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comprovem as funcionalidades desses 

softwares. O licitante deverá fornecer pré-

instalado ou disponibilizar na Internet ou em 

CDROM software e recursos de segurança 

com modulo TPM, possuir solução de 

gerenciamento de senhas, possibilitando 

armazenar com segurança todas as senhas 

dos usuários, permitindo acesso seguro e 

rápido aos aplicativos e informações 

protegidas integradas ao TPM; O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

um software de migração para os 

equipamentos ofertados; O licitante deverá 

fornecer pré-instalado ou disponibilizar na 

Internet ou em CDROM um software de 

backup e recuperação para os equipamentos 

ofertados, O licitante deverá fornecer pré-

instalado ou disponibilizar na Internet ou em 

CDROM software que permite a verificação 

e instalação das últimas atualizações de 

todas as ferramentas e drivers disponíveis 

pelo fabricante; O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM que possibilite apagar de 

forma definitiva e irrecuperável todos os 

dados armazenados no disco rígido, 

permitindo o descarte seguro de seus 

equipamentos. O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM software que gerencie as 

conexões de rede existentes para os 

equipamentos ofertados. O licitante deverá 
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fornecer pré-instalado ao CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - 

UNIFIMES COMISSÃO DE PREGÃO ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que gerencie o consumo de energia 

do equipamento, permitindo balancear o 

consumo de acordo com definições 

estabelecidas pelo usuário. O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que permite aos usuários 

identificar o status da saúde do 

equipamento, conexões de rede e segurança 

do equipamento. Deverá ser capaz de 

realizar testes no hardware do equipamento 

para verificar se estão em condição normal 

de funcionamento. Gerenciamento A Placa 

mãe deve permitir o gerenciamento remoto, 

como acesso a BIOS, permitir iniciar o 

microcomputador a partir de uma imagem 

(.ISO) em um compartilhamento de rede ou 

CD ou disquete no console de 

administração, mesmo com o equipamento 

desligado; Permitir ligar e desligar o micro 

remotamente, com controle de acesso, em 

horários programados, independente do 

estado do sistema operacional; A máquina 

deverá ter a capacidade de ser gerenciada 

mesmo quando estiver fora da rede 

corporativa, conectada na internet e usando 

NAT. As configurações das funcionalidades 

de gerenciamento presentes na placa-mãe 

deverão ser feitas sem a necessidade de 
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intervenção presencial à máquina, mesmo 

com o sistema operacional inoperante. O 

gerenciamento baseado em hardware deve 

funcionar em redes seguras (Microsoft NAP 

ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via 

hardware, através de conexão TCP/IP, à 

interface gráfica do microcomputador 

(KVM over IP), com controle total de 

teclado, monitor e mouse, independente do 

estado, tipo e versão do sistema operacional 

instalado no microcomputador ofertado, 

com controle remoto total da BIOs e 

visualização das telas de POST e telas 

gráficas do sistema operacional; Permitir 

instalação de sistemas operacionais 

remotamente, com acesso remoto ao teclado 

e mouse além da visualização remota 

gráfica das telas de instalação. Certificações 

e Relatórios O fabricante do 

microcomputador deve possuir Certificado 

ISO 9001 de qualidade. O fabricante do 

microcomputador deve fazer parte do 

consórcio DMTF nas categorias Board 

Member ou Leadership. O 

microcomputador deve possuir certificado 

de conformidade contra incidentes elétricos 

e combustão dos materiais elétricos, (norma 

IEC60950/EN60950) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador devera 

possuir certificado quanto à imunidade 

eletromagnética (norma CISPR24 / 

EN55024) comprovado através de 
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certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificado quanto à emissão de 

radiação radiada e conduzida (norma 

CISPR22 / EN55022) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificação EPEAT na categoria 

Silver. O microcomputador devera possuir 

certificação Energy Star. O 

microcomputador deverá possuir certificado 

ISO 7779 e ISO 9296 quanto a emissão de 

ruídos; O microcomputador deverá ser 

compatível com os Sistema Operacional 

Windows solicitado, comprovado através de 

certificado de compatibilidade emitido pelo 

desenvolvedor do Sistema Operacional. 

Garantia e Suporte Técnico: 

O microcomputador devera possuir garantia 

de 3 anos de fábrica para reposição de peças, 

mão de obra e atendimento no local; A 

empresa fabricante do equipamento deverá 

prover assistência técnica em todo território 

brasileiro. A empresa fabricante do 

equipamento deverá dispor de um número 

telefônico para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos; Todos os drivers para os 

sistemas operacionais suportados devem 

estar disponíveis para download na web-site 

do fabricante do equipamento; Outros itens 

Deverão ser fornecidos todos os drivers dos 

componentes necessários para a instalação e 
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configuração do(s) equipamento(s) 

cotado(s). O microcomputador deve atender 

rigorosamente a todas as especificações 

técnicas obrigatórias exigidas. Todos os 

opcionais devem ser do mesmo fabricante 

ou homologados por ele. A administração 

poderá solicitar amostra do equipamento 

vencedor para testes e homologação. 

20.  37.835 6 UNID. 

DESKTOP- Tipo II– Placa de Vídeo 

Dedicada. (COTA RESERVADA) 

Especificações técnicas mínimas: 

Desempenho e Processador O processador 

deverá possuir no mínimo 6 núcleos; O 

processador deverá possuir no mínimo 12 

threads; O processador devera possuir no 

mínimo 12MB de cache; A velocidade do 

clock do processador deverá ser de 3.2 GHz 

Hexa-Core no mínimo. Não serão admitidos 

configurações e ajuste que impliquem no 

funcionamento do equipamento fora das 

condições normais recomendadas pelo 

fabricante do equipamento ou dos 

componentes, tais como, alterações de 

clock, características de disco ou de 

memória; Deve ser utilizada a configuração 

padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida 

apenas alteração na parte de utilização de 

memória de vídeo, para memória de vídeo 

exigida no edital ou superior; O processador 

deverá possuir controladores de memória e 

gráficos integrado; Tecnologia que permita 

que os núcleos aumentem sua própria 

R$ 

13.727,666

7 

R$ 

82.366,0002 
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frequência de operação durante os picos de 

demanda se estiver trabalhando abaixo dos 

limites nominais de temperatura, corrente e 

desempenho. O processador deverá suportar 

Virtualização de I/O; O processador deverá 

possuir suporte a Criptografia AES New 

Instructions; O processador devera suportar 

memoria ECC; Placa Mãe Deve ser de 

fabricação própria e exclusiva para o 

modelo ofertado. Não serão aceitas soluções 

em regime de OEM ou personalizações; 

deve possuir 1x PCIe x16 v3.0, 1x PCIe x16 

(operando em x4), 1x PCI 32 bits v3.0, 1x 

PCIe x1, 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi; 

1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD; 

deve possuir no mínimo 10 portas USB. 

Sendo 4 Portas no mínimo, USB 3.1. Não 

serão aceitos hubs, placas ou adaptadores; 

Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e 

mouse) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 

3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 

Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen 1 1x 

Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de 

Ouvido). Chip de segurança TPM versão 2.0 

integrado para criptografia. BIOS: 1. 

Desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado; 2. Deve ter suporte 

em Português ou Inglês; 3. Possibilidade de 

habilitar/desabilitar portas USB 

individualmente; 4. Possuir senhas de Setup 

para Power On, Administrador e Disco 

rígido; 5. Deverá possuir campo com 

número de série do equipamento; 6. Deverá 
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possuir campo editável, com recurso para 

registro do número do patrimônio do 

equipamento; Memória Padrão DDR4 

SDRAM 2400MHz no mínimo 4 slots de 

memória permitindo a expansão para até 

64GB; Deve suportar tecnologia dual-

channel; 16 GB (2x8GB) de memória 

instalada; Armazenamento Controladora de 

discos integrada a placa-mãe, padrão 

SATA-3 com taxa mínima de transferência 

de 6.0 GB/s, com suporte a RAID; Uma 

unidade de disco rígido instalada, interna, de 

no mínimo 1TB; Uma unidade SSD M.2 

660P 512GB 80MM NVME PCIE 3.0 X4, 

criptografia de hardware AES 256 bit, 

Leitura sequencial 1500 MB/s, gravação 

aleatória 1000 MB/s, Unidade DVD-RW, 

instalada, interna; Placa de Vídeo 

Controladora de vídeo Pci Express 6GB 

DDR6 192bit, Processador TU116, 

processador de video 1800 MHz, 1x DVI, 

1xHDMI, 1xDisplayPort, não sendo aceito 

o uso de adaptadores; Interface de Rede 

Conector RJ-45 Taxa de transmissão de 

10/100/1000; Barramento do sistema para 

comunicação tipo PCI-Express; 

Controladora de áudio de alta-definição 

integrada com suporte a 5.1 canais; Alto-

falante de alta precisão integrado ao 

gabinete. Não serão aceitas caixas de som 

externas; Deve possuir entrada para 
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microfone e saída para fones de ouvido na 

parte frontal do equipamento; 

1. Fonte de alimentação interna com 

chaveamento automático de tensão, com 

capacidade para suportar a configuração 

máxima do equipamento;  

2. Potência mínima de 180W com eficiência 

energética de 90% no mínimo. Essa 

comprovação deverá ser feita apresentando 

documento retirado do site 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusP

owerSupplies.aspx, sendo que a fonte 

deverá estar cadastrada em nome do 

fabricante do equipamento ofertado;  

Gabinete: 

1. Padrão Small Form Factor (SFF) que 

permita a utilização na posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes 

internos ou Padrão torre (TOWER) sem 

comprometer os componentes internos.  

2. Possuir botão liga/desliga  

3. O gabinete deverá ter características “tool 

less”, isso é, não há necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete, 

remoção de disco rígido, unidade óptica, 

placas PCI/PCI Express e módulos de 

memória.  

4. O microcomputador deverá ter sido 

projetado para manter-se dentro da faixa de 

temperatura adequada ao uso sem 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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necessidade de entrada/saída de ar nas faces 

superior, laterais e inferior, podendo usar 

para a referida finalidade, apenas a face 

frontal e/ou traseira.  

5. Deverá possuir local apropriado, já 

desenvolvido no projeto do produto, para 

colocação de lacres ou cadeados mecânicos 

ou eletrônicos, abertura para trava tipo 

Kensington, sensor de intrusão, não sendo 

aceito adaptações, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos 

ou emprego de materiais inadequados ou 

que visem adaptar forçadamente o 

equipamento ou suas partes para atingir esta 

funcionalidade.  

6. Deve possuir base antiderrapante;  

Deverão ser apresentados catálogos do 

fabricante ou impressão de site do fabricante 

da internet que comprovem as 

funcionalidades dos equipamentos. O 

equipamento deverá ser entregue com o 

sistema operacional MS Windows 10 Pro ou 

superior, licença de uso perpétuo, com 

chave armazenada na Bios, pré-instalado; 

O sistema operacional deve vir 

acompanhado de licença de uso original; 

Softwares Os softwares deverão ser de uso 

exclusivo do fabricante do equipamento. 

Deverão ser apresentados catálogos ou 

impressões de sites da internet que 
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comprovem as funcionalidades desses 

softwares. O licitante deverá fornecer pré-

instalado ou disponibilizar na Internet ou em 

CDROM software e recursos de segurança 

com modulo TPM, possuir solução de 

gerenciamento de senhas, possibilitando 

armazenar com segurança todas as senhas 

dos usuários, permitindo acesso seguro e 

rápido aos aplicativos e informações 

protegidas integradas ao TPM; O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

um software de migração para os 

equipamentos ofertados; O licitante deverá 

fornecer pré-instalado ou disponibilizar na 

Internet ou em CDROM um software de 

backup e recuperação para os equipamentos 

ofertados, O licitante deverá fornecer pré-

instalado ou disponibilizar na Internet ou em 

CDROM software que permite a verificação 

e instalação das últimas atualizações de 

todas as ferramentas e drivers disponíveis 

pelo fabricante; O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM que possibilite apagar de 

forma definitiva e irrecuperável todos os 

dados armazenados no disco rígido, 

permitindo o descarte seguro de seus 

equipamentos. O licitante deverá fornecer 

pré-instalado ou disponibilizar na Internet 

ou em CDROM software que gerencie as 

conexões de rede existentes para os 

equipamentos ofertados. O licitante deverá 
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fornecer pré-instalado ao CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - 

UNIFIMES COMISSÃO DE PREGÃO ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que gerencie o consumo de energia 

do equipamento, permitindo balancear o 

consumo de acordo com definições 

estabelecidas pelo usuário. O licitante 

deverá fornecer pré-instalado ou 

disponibilizar na Internet ou em CDROM 

software que permite aos usuários 

identificar o status da saúde do 

equipamento, conexões de rede e segurança 

do equipamento. Deverá ser capaz de 

realizar testes no hardware do equipamento 

para verificar se estão em condição normal 

de funcionamento. Gerenciamento A Placa 

mãe deve permitir o gerenciamento remoto, 

como acesso a BIOS, permitir iniciar o 

microcomputador a partir de uma imagem 

(.ISO) em um compartilhamento de rede ou 

CD ou disquete no console de 

administração, mesmo com o equipamento 

desligado; Permitir ligar e desligar o micro 

remotamente, com controle de acesso, em 

horários programados, independente do 

estado do sistema operacional; A máquina 

deverá ter a capacidade de ser gerenciada 

mesmo quando estiver fora da rede 

corporativa, conectada na internet e usando 

NAT. As configurações das funcionalidades 

de gerenciamento presentes na placa-mãe 

deverão ser feitas sem a necessidade de 
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intervenção presencial à máquina, mesmo 

com o sistema operacional inoperante. O 

gerenciamento baseado em hardware deve 

funcionar em redes seguras (Microsoft NAP 

ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via 

hardware, através de conexão TCP/IP, à 

interface gráfica do microcomputador 

(KVM over IP), com controle total de 

teclado, monitor e mouse, independente do 

estado, tipo e versão do sistema operacional 

instalado no microcomputador ofertado, 

com controle remoto total da BIOs e 

visualização das telas de POST e telas 

gráficas do sistema operacional; Permitir 

instalação de sistemas operacionais 

remotamente, com acesso remoto ao teclado 

e mouse além da visualização remota 

gráfica das telas de instalação. Certificações 

e Relatórios O fabricante do 

microcomputador deve possuir Certificado 

ISO 9001 de qualidade. O fabricante do 

microcomputador deve fazer parte do 

consórcio DMTF nas categorias Board 

Member ou Leadership. O 

microcomputador deve possuir certificado 

de conformidade contra incidentes elétricos 

e combustão dos materiais elétricos, (norma 

IEC60950/EN60950) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador devera 

possuir certificado quanto à imunidade 

eletromagnética (norma CISPR24 / 

EN55024) comprovado através de 
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certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificado quanto à emissão de 

radiação radiada e conduzida (norma 

CISPR22 / EN55022) comprovado através 

de certificado emitido por entidade 

competente. O microcomputador deve 

possuir certificação EPEAT na categoria 

Silver. O microcomputador devera possuir 

certificação Energy Star. O 

microcomputador deverá possuir certificado 

ISO 7779 e ISO 9296 quanto a emissão de 

ruídos; O microcomputador deverá ser 

compatível com os Sistema Operacional 

Windows solicitado, comprovado através de 

certificado de compatibilidade emitido pelo 

desenvolvedor do Sistema Operacional. 

Garantia e Suporte Técnico: 

O microcomputador devera possuir garantia 

de 3 anos de fábrica para reposição de peças, 

mão de obra e atendimento no local; A 

empresa fabricante do equipamento deverá 

prover assistência técnica em todo território 

brasileiro. A empresa fabricante do 

equipamento deverá dispor de um número 

telefônico para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos; Todos os drivers para os 

sistemas operacionais suportados devem 

estar disponíveis para download na web-site 

do fabricante do equipamento; Outros itens 

Deverão ser fornecidos todos os drivers dos 

componentes necessários para a instalação e 
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configuração do(s) equipamento(s) 

cotado(s). O microcomputador deve atender 

rigorosamente a todas as especificações 

técnicas obrigatórias exigidas. Todos os 

opcionais devem ser do mesmo fabricante 

ou homologados por ele. A administração 

poderá solicitar amostra do equipamento 

vencedor para testes e homologação. 

 

21.  36.796 1 UNID. 

ESCADA DOMÉSTICA 5 DEGRAUS. 
 
 • Corrimão alto e seguro; 
• Largo patamar em PVC reforçado; 
• Degraus anti-derrapantes; 
• 100% Alumínio de liga especial; 
• Suporta até 120kg (conforme norma 
ABNT NBR 13.430); 
 

R$ 

203,1167 
R$ 203,1167 

22.  9.033 30 UNID. 

ESTABILIZADOR 500 VA 

 Especificações técnicas: 

Microprocessado: microprocessador RISC 

de alta velocidade com memória Flash, 

integrando diversas funções periféricas, 

aumentando a confiabilidade e o 

desempenho do circuito eletrônico. Função 

True RMS: analisa corretamente os 

distúrbios da rede elétrica permitindo a 

atuação precisa do equipamento. Indicada 

para todos os tipos de rede, principalmente 

para redes instáveis. 01 (um) Led verde no 

painel frontal, para indicar o funcionamento 

do estabilizador. Sinalização de 

funcionamento: rede, sub/sobretensão e 

sobrecarga. 

R$ 

281,1100 

R$ 

8.433,3000 
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Modelo bivolt automático: tensão nominal 

de entrada 115/127/220V e saída 115V. 6 

tomadas elétricas de saída no padrão NBR 

14136. Proteções: Sobreaquecimento, 

Sobrecarga e Curto-circuito. Potência 

Nominal: 500W. Microprocessado: Sim. 

Estágios de regulação: 6. Potência Máxima: 

500. Voltagem: Bivolt. Proteções para a 

carga: Ruído de rede elétrica; Sobretensão 

de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; 

Surtos de tensão na rede; Correção de 

variação da rede elétrica por degrau. 

Garantia: A garantia deverá englobar todas 

as falhas de peças e mão de obra de 

fabricação por um período mínimo de 48 

meses de fábrica; A empresa fabricante do 

equipamento deverá prover assistência 

técnica em todo território brasileiro, 

comprovado através de Declaração do 

fabricante. Declaração do fabricante que os 

equipamentos cotados possuem assistência 

técnica (autorizada) no Estado de Goiás, 

apresentando ainda o nome da empresa e seu 

respectivo endereço e contato, com todos os 

dados e comprovações acima citado da 

assistência.  

23.  36.816 5 UNID. 

 FERRAMENTA / ALICATE DE 

CRIMPAGEM RÁPIDA (alicate de 

crimpagem fêmea). 

R$ 

540,0767 

R$ 

2.700,3835 
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 Descrição: 

 - Possibilita a conexão simultânea de até 08 

condutores metálicos isolados em terminais 

de conexão padrão 110 IDC; 

 - Possui módulo substituível; 

 - O sistema de conexão é efetuado sem 

impacto; 

 - Garante economia de tempo durante o 

processo de conectorização; 

 - Crimpagem uniforme que permite uma 

melhor performance; 

 - Reduze a força necessária na 

conectorização; 

 - Permite o corte do excedente de 

condutores metálicos isolados; 

 - Compatível com os conectores MultiLan 

Cat.5e UTP, Cat. 5e FTP e Gigalan Premium 

Cat.6 UTP.  

24.  36.817 5 UNID. 

FERRAMENTA / ALICATE DE 

CRIMPAGEM RÁPIDA (Alicate de 

Crimpagem Macho). 

 Descrição  

- Corpo de aço com revestimento 
termoplástico; 
 - Executa a inserção das garras de contato 
do conector RJ-45 macho e aciona o 
prensa-cabo; 
 - Garante economia de tempo durante o 
processo de conectorização; 
 - Crimpagem uniforme que permite uma 
melhor performance; 
 - Reduz a força necessária na 
conectorização; 
 - Permite a conectorização de conectores 
RJ-45 macho CAT.5e e Cat.6. 
 

R$ 

626,9075 

R$ 

3.134,5375 

25.  36.815 2 UNID. 

FERRAMENTA DE TERMINAÇÃO 

110IDC PUNCH-DOWN (ALICATE DE 

CRIMPAGEM FÊMEA). 

 Aplicação 

R$ 

392,4125 
R$ 784,8250 
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 Ferramentas manuais de impacto 

para conexão e crimpagem de 

condutores isolados em sistemas de 

cabeamento estruturado. 

Descrição 

 Possibilita a conexão individual de 

condutores metálicos isolados em 

terminais de conexão padrão 110 

IDC. 

 Possui dois níveis de impacto. 

 Possui compartimento interno para 
armazenamento da lâmina de 
conexão para proteção quando 
fora de uso ou em transporte. 

 Lâmina de inserção substituível.  

26.  36.821 2 UNID. 

FERRO DE SOLDA A GÁS BUTANO 

Dimensões (cm): 33 x 18 x 5 
Peso (kg): 0,9 

R$ 

179,9167 
R$ 359,8334 

27.  36.847 10 ROLO 

FITA DUPLA FACE 19MM X 20 M. 

 Desenvolvida P/ Aplicações Permanentes 

de Materiais transparentes, Canaletas de 

PVC, Plaquetas de Identificação - 

Constituída de Massa de Adesivo Acrílico 

Transparente Espécie de Polietileno Verde.  

R$ 84,4800 R$ 844,8000 

28.  36.848 10 ROLO 

FITA DUPLA FACE 9,5 MM X 20M. 

 Desenvolvida p/ aplicações permanentes de 

material transparentes, canaletas de PVC, 

plaquetas de identificação - constituída de 

massa de adesivo acrílico transparente 

espécie de polietileno VERDE. 

R$ 64,3333 R$ 643,3330 

29.  36.823 50 UNID. 

FITA ROTULADOR MK-231 BRANCA 

12MM 

 Características: 

  Tipo da fita: térmica 

R$ 

113,1300 

R$ 

5.656,5000 
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  Comprimento: 8 metros 

  Largura: 12 mm 

  Cor da fita: branca 

 Cor da letra: preta 

30.  36.814 35 UNID. 

FONE DE OUVIDO COM 

MICROFONE PRETO. 

 Especificações: 
 
 Fone de Ouvido: 
 - Resposta de Frequência: 20Hz - 20 kHz 
 - Impedância: 32k Ohms @ 1 kHz 
 - Drivers: 50mm 
 - Conector: Analógico de 3,5 mm 
 Microfone: 
 - Tipo: Cancelamento de ruído 
unidirecional 
 - Impedância: 2.0k Ohms 
 - Resposta de Frequência: 100Hz a 10kHz 
 - Sensibilidade: -40dB (+/- 3dB) 
 - Compatibilidade com várias plataformas 

- Controle de volume e mudo no headset 

 Garantia Mínima: 1 ano 

R$ 

109,7467 

R$ 

3.841,1345 

31.  36.841 40 UNID. 

FONTE ALIMENTAÇÃO 500W. 
 
Especificações técnicas:  
Pinagem: 20/24 Pinos  
1x ATX 4PIN (mínimo), 3x HD, 2x Serial ATA 
Bi-volt Automático: Não  
Chave Seletora: Sim  
Potência: 500W Reais  
Cabo de força: Não 
  
Garantia: 1 Ano 

R$ 

261,9075 

R$ 

10.476,3000 

32.  36.845 03 UNID. 

FRAGMENTADORA CORTADEIRA DE 
PAPEL 30 FOLHAS. 
 
 - Cor: Preto  
- Abertura de inserção do papel: 245 mm  
- Abertura para CD/DVD e cartões de PVC:   
- Número máximo de folhas 75 g: 30 folhas  
- Tipo de fragmentação: Tiras de 6mm  

R$ 

3.538,1500 

R$ 

10.614,4500 
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- Nível de segurança: P2  
- Velocidade de Fragmentação: 3 m/min  
- Capacidade médias de fragmentação: 70 
kg/h  
- Acionamento: Botão e sensor eletrônico  
- Reversão: Manual e no botão  
- Potência: 440 w  
-220V 
- Tempo de funcionamento: 25 min ligado 
/ 15 min repouso  
- A partir do 2º acionamento: 4 min ligado 
/ 4 min desligado  
- Nível de ruido: 65db (A)  
- Volume da lixeira: 31 litros  
- Com rodízios;  
- Sensor de segurança; 
 - Sensor de Segurança para Lixeira; 
 - Sensor de lixeira cheia; 
- Sensor de presença de pape; 
  
Dimensões do Produto 
- Comprimento: 27 cm; 
- Largura: 38,5 cm; 
- Altura: 68 cm; 
  
Garantia mínima: 1 ano 

33.  36.858 20 UNID. 

GUIA DE CABO PARA RACK 

 Guia de cabos 1u preto 19" - alta 
densidade com 8 CM. Para uso em racks 
padrão 19". Alta qualidade e acabamento. 
Pintura Epóxi. 
 
Especificações:  

- Padrão 1u 19" para racks de 
telecomunicações  
- Pintura preto, em epóxi.  
- Alta qualidade de acabamento.  
 - Peso: 150 Gramas 

Garantia: 1 (um) Ano de garantia 

R$ 44,8500 R$ 897,0000 
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34.  20.032 03 UNID. 

HD EXTERNO. 

 Especificações técnicas: Especificações: - 

Capacidade: 2Tb - Interface: Usb 3.0 - 

Rotação: 5400 Rpm - Taxa Máxima de 

Transferência: Até 4,8 Gbps (Usb 3.0) - 

Compatibilidade: Sistema operacional 

Windows XP SP3, Windows Vista®, 

Windows 7, Windows® 8 ou superior. 

 Garantia mínima: 1 ano 

R$ 

742,3300 

R$ 

2.226,9900 

35.  36.808 06 UNID. 

 HD INTERNO 

 Tamanho: 3,5 polegadas  

 Capacidade: 2 TB (Terabytes)  

 Cache mínimo: 64 MB 

 Interface: SATA III (6 Gb/s) 

 Rotação: 7200 rpm 

 Garantia Mínima: 1 ano 

R$ 

902,2575 

R$ 

5.413,5450 

36.  36.819 03 UNID. 

 

IDENTIFICADOR/LOCALIZADOR 

DE CABO 

 Procure Diretamente Cabos de Rede Cat.3, 

Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Coaxial, entre 

Outros. 

 Inspecione Erros De Conexão Em Cabo 

Lan (Cat.5e Ou Cat.6), Linha telefônica, 

Cabo Coaxial, Conexão Invertida Ou Linha 

Cruzada. 

 Unidade Remoto (Gerador De Tom) Com 

Bateria De Longa Duração 

 Garantia: 24 meses 

R$ 

269,8900 
R$ 809,6700 

37.  36.820 05 UNID. JOGO CHAVE PHILIPS para computador 5 
pçs imantada profissional 

R$ 64,7933 R$ 323,9665 
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38.  36.838 50 UNID. 

KEYSTONE CAT.3 RJ11 FÊMEA 

 Especificações Técnicas 

 Conector keystone fêmea 6x4 

 RJ11 com 4 contatos 

 Categoria 3 

Encaixe padrão, compatível com espelhos e 

caixas de sobrepor 

R$ 9,8033 R$ 490,1650 

39.  26.229 10 UNID. 

LEITOR BIOMÉTRICO. 
 
 Peso aproximado: 120g 
Dimensões: 26,15mm x 64,40mm x 
47,55mm (Altura, Comprimento, Largura) 
Consumo: 
Stanby: <200mW 
Ativo: <500mW (durante o escaneamento 
e reconhecimento da digital) 
Sleep mode: <5mW + B29 
Condições Ambientais de Operação 
Temperatura: -10°C a 55°C 
Umidade relativa do ar: 20% a 80% 
Proteção de ESD: 8KV 
Descarga elétrica: 16KV (nenhum dano 
permanente) 
Detecção de dedo vivo: Com LFD (detecção 
do dedo vivo) 
Sinalização: Por LEDs 
Tipo de sensor: FingerPrint Óptico (CMOS 
Câmera) 
Iluminação do sensor: LEDs Infravermelhos 
Janela de detecção: 16mm x 24mm 
Resolução: 320 x 480 pixels, 500 dpi, 8 bits 
de tons na escala de cinza 
Captura da Imagem: Escala de cinza – 256 
níveis (8 bits) 
Forma de captura: 1 dedo pousado 
(batido) 
Tamanho da imagem capturada: 150 Kbyte 
Padrão da imagem: WSQ 
Tamanho do arquivo de template 
(minutia): 3Kbyte 
Precisão da impressão digital: 
FAR=0,000001, FRR=0,01 

R$ 

950,3125 

R$ 

9.503,1250 
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Tempo de escaneamento do dedo: <= 0,5 
segundos 
Velocidade de matching: 0,01 segundos 
por matching 
Rotação permitida do dedo: +/-15° 
Vida útil: Acima de 1.000.000 (um milhão 
de toques) 
Certificações: FCC, CE 
SDK: 
ISO/IEC 19794-2:2005 
ANSI/INCITS 378-2004 
Compressão: WSQ 
Qualidade da imagem: NIST NFIQ 
Compatibilidade com sistemas 
operacionais: Windows XP/2003, Windows 
Vista/2008, Windows 7 e 8, todos de 32 ou 
64 bits, MacOS, Linux com kernel 2.4 ou 
superior (para X86 e ARM9) 
Comprimento do cabo: 2m 
Interface: USB 2.0 plug and play" 
  
Garantia Mínima: 1 ano 

40.  36.860 05 UNID. 

MICROFONE USB PARA 

CONFERÊNCIA OMNIDIRECIONAL 

MIC SPEAKER 

 Especificações: 
cor: Preto 
som Pick Up Gama: max. raio de 2 metros 
microfone: 1 * Microfone Condensador 
Omnidirecional 
palestrante: 1 * 4O 3 W Speaker 
Speaker Frequência De Amostragem: 16 
KHz 
microfone Frequência De Amostragem: 8 
KHz 
conexão: interface USB 
Sistema compatível: Windows 
10/8/7/Vista/XP/2000; para Mac10.5 
fonte de Alimentação: USB DC 5 V 500mA 
Echo Offset: max. 128 ms 
ruído: < 48dBA 
Processamento De áudio: 
AEC/AGC/NR/PNL/ALC 

R$ 

643,0000 

R$ 

3.215,0000 
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Tamanho do artigo: 13*13*3.5 cm/5.1*5.1 
* 1.4in 
Item Peso: 106g/3.7 oz 
 
Garantia mínima: 1 ano 
 

41.  36.799 12 UNID. 

MÍDIA DE ARMAZENAMENTO SSD 

512GB 2,5” SATA 3 

 Tipo de litografia 3D2 QLC, Leitura 

sequencial (até) 1500 MB/s, SSD 512GB, 

Tipo de litografia 3D2 QLC, Leitura 

sequencial (até) 1500 MB/s, Gravação 

sequencial (até) 1000 MB/s, Leitura 

aleatória (alcance de 8 GB) (até) 90000 

IOPS, Gravação aleatória (alcance de 8 GB) 

(até) 220000 IOPS, Energia – ativa 0.1 W, 

Energia – ociosa 0.040W, Vibração – 

operacional 2.17 GRMS, Vibração - não-

operacional 3.13 GRMS, Choque 

(operacional e não operacional) 1000 G, 

Faixa de temperatura operacional 0°C to 

70°C, Classificação de resistência 

(gravações no período de vida) 100 TBW, 

Fator de forma M.2 22 x 80mm, Interface 

PCIe NVMe 3.0 x4, Criptografia de 

hardware AES 256 bit.  

 Garantia de 5 anos.  

R$ 

831,2150 

R$ 

9.974,5800 

42.  36.833 20 UNID. 

MÓDULO PROTETOR MPH-160 
 
Aplicação em toda linha dos Blocos de 
proteção, tem como finalidade proteger 
(paralelo) sobre tensão - Tensão de disparo 
200/300 volts - Gás 

R$ 15,3233 R$ 306,4660 
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43.  36.566 56 UNID. 

MONITOR 21,5” LED (COTA PRINCIPAL) 
 
Especificações Técnicas:  
Tamanho: 21,5" Widescreen 
Tipo de Tela: LED 
Brilho: 250 cd/m² 
Resolução Máxima: 1920 x 1080 @ Hz (Full 
HD) 
Contraste: Estático 1.000:1 / Dinâmico 
50.000.000:1 
Suporte de Cores: Maior que 16 Milhões 
Tamanho da Imagem Visível 54,7 cm 
Pixel Pitch: 0,248 mm 
Tempo de Resposta: 2 ms 
Frequência do Painel: 144 Hz 
Ângulo de Visão: 170º H / 160º V 
Suporte de Parede (VESA): 100 x 100 mm 
Entradas / Saída: HDMI / VGA / Display 
Port 
Tratamento da Tela: Anti-reflexivo 
Energia: Fonte Interna 
Ajuste de Altura: Auto Pivot 
Base ajustável: Altura: 130 ± 5 mm Giro: 
175° ± 5° Ângulo: -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5° 
Pivot: -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5° 
Cor predominante: Preta 
Compatibilidade: MAC, Windows, Linux 
Líquida (com base) LxAxP: 504,4 x 506 x 
198,8 mm 
Líquida (sem base) LxAxP: 504,4 x 305,5 x 
47 mm 
Conteúdo da embalagem: Cabo de força, 
cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, 
base e monitor 
Certificações: cTUVus, CE, FCC, EPA6.0, 
ISO9241-307, Win 8, TUV, TCO, Energy 
Star, EPEAT* Bronze, INMETRO, RoHS. 
  
 Garantia mínima: Garantia e Suporte 
Técnico: 3 anos de fábrica para reposição 
de peças e mão de obra, comprovado 
através de declaração do fabricante; A 
empresa fabricante do equipamento 
deverá prover assistência técnica em todo 
território brasileiro. 
  

R$ 

1.224,1125 

R$ 

68.550,3000 
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44.  37.833 14 UNID. 

MONITOR 21,5” LED (COTA RESERVADA) 
 
Especificações Técnicas:  
Tamanho: 21,5" Widescreen 
Tipo de Tela: LED 
Brilho: 250 cd/m² 
Resolução Máxima: 1920 x 1080 @ Hz (Full 
HD) 
Contraste: Estático 1.000:1 / Dinâmico 
50.000.000:1 
Suporte de Cores: Maior que 16 Milhões 
Tamanho da Imagem Visível 54,7 cm 
Pixel Pitch: 0,248 mm 
Tempo de Resposta: 2 ms 
Frequência do Painel: 144 Hz 
Ângulo de Visão: 170º H / 160º V 
Suporte de Parede (VESA): 100 x 100 mm 
Entradas / Saída: HDMI / VGA / Display 
Port 
Tratamento da Tela: Anti-reflexivo 
Energia: Fonte Interna 
Ajuste de Altura: Auto Pivot 
Base ajustável: Altura: 130 ± 5 mm Giro: 
175° ± 5° Ângulo: -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5° 
Pivot: -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5° 
Cor predominante: Preta 
Compatibilidade: MAC, Windows, Linux 
Líquida (com base) LxAxP: 504,4 x 506 x 
198,8 mm 
Líquida (sem base) LxAxP: 504,4 x 305,5 x 
47 mm 
Conteúdo da embalagem: Cabo de força, 
cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, 
base e monitor 
Certificações: cTUVus, CE, FCC, EPA6.0, 
ISO9241-307, Win 8, TUV, TCO, Energy 
Star, EPEAT* Bronze, INMETRO, RoHS. 
  
 Garantia mínima: Garantia e Suporte 
Técnico: 3 anos de fábrica para reposição 
de peças e mão de obra, comprovado 
através de declaração do fabricante; A 
empresa fabricante do equipamento 
deverá prover assistência técnica em todo 
território brasileiro. 
  

R$ 

1.224,1125 

R$ 

17.137,5750 
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45.  36.565 66 UNID. 

MONITOR 24 LED (COTA PRINCIPAL) 
  
Display: 
- Tipo de painel: LED 
- Tamanho do painel: 24" Widescreen 
- Tamanho da imagem visível (diagonal): 
60,97 cm 
- Pixel pitch: 0,276 mm 
- Contraste estático: 1.000:1 
- Frequência do painel: 144 Hz (Possível 
apenas com o cabo display port) 
- Tratamento da tela: Anti-reflexivo 
- Ângulo de visão horizontal: 170º 
- Contraste (Dinâmico): 50.000.000:1 
- Ângulo de visão vertical: 160º 
- Brilho: 350 cd/m² 
- Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 144 
Hz (FULL HD) 
- Tempo de resposta: 1 ms 
- Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 
144 Hz (FULL HD) 
- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões 
  
Conexões: 
- 1x VGA 
- 1x DVI 
- 1x DisplayPort 
- 1x Entrada de áudio 
- 1x HDMI 
- 4x USB 
- 1x Fone de ouvido 
  
Áudio: 
- Alto-Falantes Embutido 
  
Energia: 
- Consumo (máximo): 1,0W 
- Fonte Interna 
- Voltagem: 100~240V - 50/60 Hz 
  
Controles Manuais: 
- Power On/Off 
- Menu 
- Volume 
- Game mode 
- Entrada / Auto / Sair 

R$ 

2.589,3200 

R$ 

170.895,1200 
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Físico: 
- Base Ajustável: Altura 120mm, Pivô 90º, 
Giratória 65/-65º, Ângulo -5/+22º 
  
Normas / Segurança / Certificações: 
- RoHS, CCC/CQC, GS / Bauart, CEL1, CB/CE, 
cTUVus, FCC, Energy Star, ISO9241-307, 
Win 8, EPEAT silver, Inmetro 
  
Conteúdo da Embalagem: 
- Cabo de força 
- Cabo VGA 
- Cabo DP 
- Certificado de garantia 
- Base para o monitor 
   
Garantia mínima: Garantia e Suporte 
Técnico 3 anos de fábrica para reposição 
de peças e mão de obra, comprovado 
através de declaração do fabricante; A 
empresa fabricante do equipamento 
deverá prover assistência técnica em todo 
território brasileiro. 
  

46.  37.832 17 UNID. 

MONITOR 24 LED (COTA RESERVADA) 
  
Display: 
- Tipo de painel: LED 
- Tamanho do painel: 24" Widescreen 
- Tamanho da imagem visível (diagonal): 
60,97 cm 
- Pixel pitch: 0,276 mm 
- Contraste estático: 1.000:1 
- Frequência do painel: 144 Hz (Possível 
apenas com o cabo display port) 
- Tratamento da tela: Anti-reflexivo 
- Ângulo de visão horizontal: 170º 
- Contraste (Dinâmico): 50.000.000:1 
- Ângulo de visão vertical: 160º 
- Brilho: 350 cd/m² 
- Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 144 
Hz (FULL HD) 
- Tempo de resposta: 1 ms 
- Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 
144 Hz (FULL HD) 

R$ 

2.589,3200 

R$ 

44.018,4400 
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- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões 
  
Conexões: 
- 1x VGA 
- 1x DVI 
- 1x DisplayPort 
- 1x Entrada de áudio 
- 1x HDMI 
- 4x USB 
- 1x Fone de ouvido 
  
Áudio: 
- Alto-Falantes Embutido 
  
Energia: 
- Consumo (máximo): 1,0W 
- Fonte Interna 
- Voltagem: 100~240V - 50/60 Hz 
  
Controles Manuais: 
- Power On/Off 
- Menu 
- Volume 
- Game mode 
- Entrada / Auto / Sair 
  
Físico: 
- Base Ajustável: Altura 120mm, Pivô 90º, 
Giratória 65/-65º, Ângulo -5/+22º 
  
Normas / Segurança / Certificações: 
- RoHS, CCC/CQC, GS / Bauart, CEL1, CB/CE, 
cTUVus, FCC, Energy Star, ISO9241-307, 
Win 8, EPEAT silver, Inmetro 
  
Conteúdo da Embalagem: 
- Cabo de força 
- Cabo VGA 
- Cabo DP 
- Certificado de garantia 
- Base para o monitor 
   
Garantia mínima: Garantia e Suporte 
Técnico 3 anos de fábrica para reposição 
de peças e mão de obra, comprovado 
através de declaração do fabricante; A 
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empresa fabricante do equipamento 
deverá prover assistência técnica em todo 
território brasileiro. 
  

47.  10.697 226 UNID. 

MOUSE  

 Especificações técnicas: 

Características Sensor óptico 3 Botões 

(Scroll colorido) Configuração 

Ambidestra Resolução 2000 dpi 

Dimensões Largura de 65 mm 

Comprimento de 117 mm Altura de 36 

mm Especificação Consumo: 100 mA 

Comprimento do cabo: 1,8 m (Mínimo) 

Conexão USB. 

 Garantia mínima: 1 ano 

R$ 60,8775 
R$ 

13.758,3150 

48.  36.811 100 UNID. 

MOUSE PAD C/ APOIO DE PULSO / 
PUNHO - DIGITADOR – PRETO. 
  
Descrição: 
Mouse Pad com Apoio de Pulso/Punho 
Digitador Preto 
Apoio do punho no uso do mouse 
Previne a lesão por esforço repetitivo LER 
Características 
Material macio que oferece uma agradável 
sensação de descanso 
Possui placa de EVA antiderrapante na 
parte inferior do produto 
Especificações 
cor preta Comprimento: 28,5cm 
Largura: 20,5cm 
Apoio do punho: 15x7,5x2,5cm 
Área de deslizamento do mouse: 
17,5x18,5cm 
Peso: 80g 
Composição: espuma flexível de 
poliuretano e placa antiderrapante de EVA 
  

R$ 76,0100 
R$ 

7.601,0000 
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Garantia: 01 (um) ano após a data da 
entrega do produto 
 

49.  36.789 10 UNID. 

NOBREAK - 1.200VA 

 Especificações técnicas: Micro processado 

(Microprocessador RISC de alta velocidade 

com memória FLASH, integrando diversas 

funções periféricas aumentando a 

confiabilidade e o desempenho do circuito 

eletrônico); Estabilizador interno com 4 

estágios de regulação; EXTENSION 

CARD: Extensão com 3 (três) tomadas de 

saída auxiliares que facilitam a ligação de 

equipamentos periféricos ao nobreak 

(respeitando a potência máxima do 

nobreak); Modelo Bilvolt automático 

(entrada em 115V ou 220V e saída em 

115V); Filtro de linha interno (modo 

diferencial); Recarga automática das 

baterias (mesmo com o nobreak desligado); 

Inversor sincronizado com a rede elétrica 

(sistema PLL); Forma de onda SENOIDAL 

POR APROXIMAÇÃO (Retangular PWM 

- controle de largura e amplitude); Permite 

ser ligado na ausência de rede elétrica (DC 

Start); Led colorido no painel frontal que 

indica as condições status do nobreak, 

(sendo; modo rede, modo bateria, final de 

autonomia, subtensão, sobretensão, bateria 

em cargas entre outros); Proteção em 4 

níveis: Contra sub/sobre tensão de rede com 

retorno e desligamento automático. Deve 

possuir recurso Battery Saver; 

R$ 

965,0100 

R$ 

9.650,1000 
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Autodiagnóstico: informar quando a bateria 

precisa ser substituída; Autoteste: nobreak 

testa os circuitos internos, garantindo o 

funcionamento ideal; Circuito 

desmagnetizador; para garantir o valor de 

tensão adequado para equipamentos de 

informática, áudio e vídeo (cargas não 

lineares); Botão liga/ desliga temporizado 

com função Mute: para evitar o 

acionamento ou desacionamento acidental. 

Porta fusível externo com unidades reserva. 

- Tensão de entrada: Bivolt automático 

110/127/220; Variação máxima: 85 a 140 

(rede 110V) / 170 a 260 (rede 220V); 

Frequência de rede: 60+/-5; Plugue do cabo 

de força: Padrão NBR 14136. - Tensão de 

saída: Potência máxima (VA): 1200; Fator 

de potência: 0,5; Tensão nominal: 110V~; - 

Regulação: +/- 5% para operação bateria / + 

6%-10% para operação rede; - Frequência: 

60Hz +/- 1% para operação bateria; - Forma 

de onda do inversor: Senoidal por 

aproximação (retangular PWM - controle de 

largura e amplitude); - Número de tomadas: 

6 tomadas no padrão NBR 14136. 

Características Gerais: - Rendimento: 90% 

para operação rede e 80% para operação 

bateria; - Acionamento do inversor: <0,9ms; 

Deverá ser apresentado catálogo do 

fabricante ou impressão de site do fabricante 

da internet que comprovem as 

funcionalidades dos equipamentos. O 

nobreak proposto devera possuir garantia 
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mínima de 18 meses de fábrica para 

reposição de peças e mão de obra; A 

empresa fabricante do equipamento deverá 

prover assistência técnica em todo território 

brasileiro, comprovado através de 

Declaração do fabricante. Declaração do 

fabricante que os equipamentos cotados 

possuem assistência técnica (autorizada) no 

Estado de Goiás, apresentando ainda o nome 

da empresa e seu respectivo endereço e 

contato, com todos os dados e 

comprovações acima citado da assistência. 

 Garantia Mínima: 18 meses 

50.  36.791 15 UNID. 

NOBREAK - 1.800VA 

Especificações técnicas: Nobreak 

(UPS) interativo com regulação on-line 

1800 VA, Bivolt automático 

115/127/220V, saida 115V, Onda 

Senoidal por aproximação - retangular 

PWM, Fator de potência de saída 0.7, 

Conexão de entrada Plugue NBR 14136, 

9 tomadas NBR 14136 (6 no painel 

traseiro + extensão elétrica gratuita), 

autonomia 85 minutos expansível até 

23h para computador on board + 

monitor LED 15,6", Expansão de 

autonomia, Estabilizador Interno, Filtro 

de Linha, Formato Torre, Porta fusível 

externo com unidade reserva, Extension 

Cord com 4 tomadas auxiliares, 

R$ 

1.728,0000 

R$ 

25.920,0000 
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Autodiagnóstico de bateria, Battery 

Saver, Microprocessador RISC de alta 

velocidade com memória Flash, Função 

TRUE RMS, Autoteste, Recarregador 

Strong Charger, DC Start, Circuito 

desmagnetizador, Led bicolor que indica 

as principais condições de operação do 

nobreak, Alarme Audiovisual, sistema 

PLL, comunicação USB e RS232 (cabo 

USB incluso). Acessório SNMP/HTTP 

opcional; Proteções: Sobreaquecimento 

no transformador e inversor, Potência 

excedida, Descarga total da bateria, 

Curto-circuito no inversor. 

Garantia Mínima: A garantia deverá 

englobar todas as falhas de peças e mão 

de obra de fabricação por um período 

mínimo de 18 meses de fábrica; A 

empresa fabricante do equipamento 

deverá prover assistência técnica em 

todo território brasileiro, comprovado 

através de Declaração do fabricante. 

Declaração do fabricante que os 

equipamentos cotados possuem 

assistência técnica (autorizada) no 

Estado de Goiás, apresentando ainda o 

nome da empresa e seu respectivo 

endereço e contato, com todos os dados 
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e comprovações acima citado da 

assistência.  

51.  36.790 01 UNID. 

NOBREAK 3 kVA 
  
1. CONFIGURAÇÕES 
  
A. Potência: 3000VA - 3000 Watts; 
B. Forma de onda Senoidal Pura; 
C. Tensão nominal de ENTRADA: 
115/127/220V - Bivolt Automático; 
D. Tensão nominal de SAÍDA: 115V; 
E. Frequência de SAÍDA: 60hz ± 1% (para 
operação bateria); 
F. Número de tomadas de SAÍDA: Mínimo 8 
tomadas de 20A padrão NBR 14136 + 
Borne. 
  
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
  
A. Saída padrão True serial RS-232 e USB 
para comunicação inteligente e 
gerenciamento de energia do nobreak 
(acompanha cabo USB); 
B. Estabilizador com mínimo de 4 estágios 
de regulação; 
C. Filtro de linha interno; 
D. Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica; 
E. Conector para módulo de bateria 
externo ao nobreak; 
F. Função True RMS; 
G. Fusível Rearmável; 
H. Baterias Internas: Mínimo 4 baterias 
seladas 12V/17Ah; 
I. Botão liga/desliga temporizado com 
função mute; 
J. Rendimento Minimo: ≥ 93% modo rede; 
K. Tempo máximo recarga baterias 
internas: 4 horas. 
  
3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
  
A. Curto-circuito no inversor; 
B. Sub/sobretensão da rede elétrica; 

R$ 

6.669,3750 

R$ 

6.669,3750 
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C. Sobreaquecimento no inversor; 
D. Sobreaquecimento no transformador; 
E. Potência excedida com alarme e 
posterior desligamento; 
F. Descarga total das baterias; 
G. Proteção contra ruídos e surtos de 
tensão. 
  
4. GARANTIA 
  
A garantia do sistema UPS deverá englobar 
todas as falhas de peças e mão de obra de 
fabricação por um período mínimo de 18 
meses de fábrica; A empresa fabricante do 
equipamento deverá prover assistência 
técnica em todo território brasileiro, 
comprovado através de Declaração do 
fabricante. Declaração do fabricante que 
os equipamentos cotados possuem 
assistência técnica (autorizada) no Estado 
de Goiás, apresentando ainda o nome da 
empresa e seu respectivo endereço e 
contato, com todos os dados e 
comprovações acima citado da assistência. 
  

52.  15.863 08 UNID. 

NOTEBOOK 

 Notebook 15.6" LED Antirreflexo 

(1366x768); Processador deverá possuir no 

mínimo 4 núcleos; O processador deverá 

possuir no mínimo 8 threads; O processador 

devera possuir no mínimo 8MB de cache; A 

velocidade do clock do processador deverá 

ser de 1.8 GHz mínimo, não serão admitidos 

configurações e ajuste que impliquem no 

funcionamento do equipamento fora das 

condições normais recomendadas pelo 

fabricante do equipamento ou dos 

componentes, tais como, alterações de 

clock; Memória RAM 12GB, DDR4 

R$ 

6.007,9250 

R$ 

48.063,4000 
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2400MHz no mínimo 2 slots de memória 

permitindo a expansão para até 32GB; HD 

de 1TB (5400RPM) SATA 2,5" + SSD de 

120GB PCIe NVMe M.2; Placa de Vídeo 

Intel HD Graphics 620; Placa de Rede 

10/100/1000; Wireless 802.11ac 

Compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 

802.11g, 802.11n e 802.11ac, frequência: 

2.4 GHz e 5 GHz; Bluetooth 4.1; 1 X USB 

3.1, 1 X USB 3.0, 2 X USB 2.0; 1 X RJ45; 

1 X HDMI; 1 X fone de ouvido; Sistema 

Operacional Windows 10 Pro ou superior, 

licença de uso perpétuo, com chave 

armazenada na Bios, pré-instalado; Leitor 

de Cartão Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, 

SDHC, SDXC, MMC); Câmera Integrada 

1.0MP (1280x720); Voltagem Bivolt; 

Bateria 4 Células Lithium Ion (48Wh) ; 

Chipset Integrado; Cor Prata; Garantia 12 

Meses do fabricante. 

 Garantia Mínima: 1 ano 

53.  36.853 200 UNID. 
PARAFUSOS COM PORCAS GAIOLA 

PARA RACKS. 
R$ 3,7625 R$ 752,5000 

54.  36.809 10 UNID. 

 PASTA TÉRMICA PARA 

PROCESSADOR 

 Cor: Prata 

 Tipo: Seringa 

 Condutividade: Alta 

R$ 38,7733 R$ 387,7330 

55.  36.837 10 UNID. 
PATCH PANEL 48P RJ45 Cat 6 
  
Recursos: 

R$ 

922,8925 

R$ 

9.228,9250 
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- O painel é construído em aço e se encaixa 
em um rack de equipamento padrão de 
19" de largura e 2U de altura (3,5").  
- As tomadas podem ser conectadas para 
os padrões TIA-568A ou B e um diagrama 
de fiação com código de cores está incluído 
na parte traseira do painel.  
- Cada porta pode ser identificada usando 
o espaço em branco fornecido na parte 
frontal do painel. 
- Cor: preto 

56.  36.840 30 UNID. 

PATCH PANEL Cat. 5E 
  
Ambiente de Instalação: Interno 
Ambiente de Operação Não Agressivo 
Vantagem Atende os limites estabelecidos 
nas normas para CAT.5E/Classe D; 
Identificação do número das portas (1 até 
24); Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 
1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-
862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação 
Predial, y todos os protocolos LAN 
anteriores; Painel frontal em material 
plástico de alto impacto e chapa de aço 
com porta etiquetas para identificação; 
Pintura especial anti-corrosão; Folheto de 
montagem em português impresso na 
embalagem; Fornecido com etiquetas para 
identificação dos pontos e abraçadeiras 
para organização dos cabos; Contato IDC 
em ângulo de 45 para melhoria da 
performance elétrica; o Conectores RJ-45 
montados sobre circuitos impressos 
totalmente protegidos; Compatibilidade 
com conector RJ11; Certificado UL Listed. 
Rastreamento Indicação do lote de 
produção no corpo do produto. 
Altura (mm) 24 portas: 43,7mm (1 U de 
rack) 
Largura (mm) 482,6mm (19") 
Espessura de chapa (mm) 1,5mm  
Tipo de Pintura Eletrostática epóxi a pó 
micro-texturizada  
Cor Preto 
Tipo de Conector frontal RJ45 fêmea fixado 
a circuito impresso 

R$ 

270,6750 

R$ 

8.120,2500 
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Quantidade de posições 24 (módulos de 6 
portas) 
Material do contato elétrico RJ-45: Bronze 
fosforoso com 50min (1,27 mm) de ouro e 
100 min (2,54mm) de níquel. 110 IDC: 
Bronze fosforoso estanhado. 
Material do corpo do produto Estrutura: 
Aço Painel frontal: Termoplástico de alto 
impacto não propagante a chama UL 94V-0 
Diâmetro do condutor (mm) 26 a 22 AWG 
Tipo de cabo U/UTP Cat. 5e 
Padrão de Montagem T568A e T568B 
Temperatura de Operação (°C) -10ºC a 
+60ºC 
Temperatura de Armazenamento (°C) -
40ºC a +70ºC 
Força de Retenção (N) Mínimo de 13,6 kgf 
(30lbf ou 133N) 
Quantidade de Ciclos de Inserção ≥750 
RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC 
Resistência de Isolamento (MΩ) 10MΩ 
Resistência de Contato (mΩ) 20mΩ 
Resistência DC (Ω) 0,1Ω 
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 
1000V (RMS, 60Hz, 1 min) 
Força de contato (N) 0,98N (100g) 
Acessórios Inclusos 4 Abraçadeiras 
plásticas 
RoHS Este produto está em conformidade 
com a Diretiva Europeia RoHS: uma 
medida restritiva ao uso de metais pesados 
na fabricação dos produtos e relacionada à 
preservação do meio-ambiente. 
Certificações ISO9001/ISO14001    416253 
  
Garantia mínima: 1 ano 

57.  36.813 20 UNID. 

PEN DRIVE 128 GB 
  
Interface: USB de 3.0 
Capacidade de memória interna: 128 GB 
(Não expansível)   
Dimensões: 3 / 1,8 / 0,8 cm (Prof / Larg / 
Alt) 
  
Garantia Mínima: 90 dias 

R$ 

253,6375 

R$ 

5.072,7500 
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58.  36.812 10 Unid. 

PEN DRIVE 64 GB 
  
Interface: USB 2.0 
Capacidade de memória interna: 64 GB 
(Não expansível)   
Dimensões: 3 / 1,8 / 0,8 cm (Prof / Larg / 
Alt) 
  
Garantia Mínima: 90 dias 
 

R$ 90,1900 R$ 901,9000 

59.  37.238 30 UNID. 

PILHA ALCALINA MEDIA - C - LR14.  

Pilha alcalina de tamanho C, mais 

conhecida como pilha média, é um padrão 

de pilha que tem 50 mm de comprimento e 

26,2 mm de diâmetro. Garantia do 

fabricante: 03 meses contra defeitos de 

fabricação. 

R$ 16,3850 R$ 491,5500 

60.  36.795 20 UNID. 

PROJETOR  
  
Especificações técnicas mínimas: 
  
Formato de exibição 4:3; Tecnologia 3LCD; 
Compatível com HDTV;  Conexões: D-Sub, 
Vídeo Composto, Vídeo Componente, S-
Vídeo, HDMI, Áudio, USB A, USB MINI B, 
RS232; Resolução XGA; Luminosidade 
3300; Contraste 15000:1; Potência da 
lâmpada 210W UHE; Consumo de energia 
Normal 282W, Eco 203W, Standby<0.5W ?; 
Sistema de cor RGBRGB; Tensão/Voltagem 
bivolt, Bolsa de Transporte. 
  
Garantia mínima: 3 anos 

R$ 

3.665,0675 

R$ 

73.301,3500 

61.  31.263 05 UNID. 

RACK 12 US  
  
Especificações técnicas: Dimensões: Rack 
64x57x60 12 Us  
Acabamento    Rack com tratamento de 
superfície e pintura eletrostática epóxi - 
pó.  
Cores Padrão    Branco  
Altura Externa    64 cm  

R$ 

913,1875 

R$ 

4.565,9375 
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Largura Externa    57 cm  
Profundidade Externa 60 cm  
  
Garantia mínima: 1 ano  

62.  36.822 10 UNID. 

REFIL DE GÁS PARA FOGAREIROS E 
MAÇARICOS 
  
Especificações técnicas: equipado com o 
sistema MAX CRV BUTANE de Segurança, 
uma tecnologia anti-explosão que garante 
a segurança do usuário. Além disso, conta 
com uma válvula de segurança que 
permite o engate e desengate sem 
vazamentos. 
Possui válvula de segurança que permite o 
engate e desengate sem vazamentos. 
Validade indeterminada 
Mais autonomia em variações de 
temperatura, dura mais Composição: Nor-
Butano, Propano e Iso-Butano 
Capacidade: 227g 
Compatível com fogareiro horizontal, 
maçarico e fogareiros portáteis. 
 

R$ 30,1067 R$ 301,0670 

63.  36.831 10 UNID. 

RÉGUA DE RACK 19 POL FILTRO REGUA 
ELÉTRICA CALHA 12 TOMADA – CABO 1,10 
M 
  
Descrição 
  
Régua para rack horizontal 12t (10a) 
Tomadas: 12 
Posição: diagonal 
Tomadas tipo: 4mm/plug padrão nbr 
14.136 
Pino: 4mm/plug padrão nbr 14.136 
Cabo: (bitola) 3 x 0,75mm 
Estrutura: metálico 
Pintura: epóxi 
Fusível: 12a 
Frequência: 50-60hz 
  
Detalhes do produto: 
- Bivolt 1270va (127v) | 2200va (220v) 
  
ALTU: 4,5cm 

R$ 91,6450 R$ 916,4500 
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LARG: 4,5cm 
COMP: 48,3cm 
CABO: 1,10mt 
  

64.  36.832 10 UNID. 

RÉGUA RACK 19 SERVIDOR TELECOM 8 
TOMADAS 10A CABO 1,10MTS 
  
Especificações Técnicas: 
- Pintura Eletrostática 
- Gabinete Metálico 
- Possui suporte de fixação 
- Cabo de 1,10 metros 
- Certificado pelo INMETRO 
- Fusível de 12A 
- Voltagem: Bivolt 
- Frequência: 50-60hz 
- Plug de Tomada 3 Pinos 10 Amperes 
- Possui LED indicador de funcionamento 
- Possui Chave Liga e Desliga 
   

R$ 77,5575 R$ 775,5750 

65.  36.797 04 UNID. 

ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL 
COMPATÍVEL COM FITA MK-231 
  

 Display LCD com 12 caracteres 

 Imprime até duas linhas 

 Tecla dedicada de Data & Hora 

 Design que se adapta a suas mãos 

 Precisão na digitação com teclado 
QWERTY 

 9 opções de estilos para configurar 
o texto 

 2 opções de tamanho de fonte 

 5 formatos de impressão pré-
formatados 

 5 opções de moldura 

 71 símbolos embarcados 

 Usa fita "M" não laminada de 9 mm 
ou 12 mm 

  
Garantia Mínima: 1 ano 
 

R$ 

380,0675 

R$ 

1.520,2700 

66.  35.083 03 UNID. 

SCANNER DE MESA 
  
Cópia Frente e Verso: Sim Área de 
Digitalização: Mínimo no AAD: 50,8 x 54 

R$ 

5.754,8633 

R$ 

17.264,5899 
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mm *1; Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm; 
Documentos longos: 216 x 5.588 mm *2; 
Suporta a digitalização de documentos A3 
através da Folha de transporte 
Profundidade de Cores: Não Densidade 
Ótica: Não Resolução Ótica: 600 dpi 
Dispositivo Fotoelétrico: Não Páginas por 
minuto: simplex: 60 ppm / duplex: 120 ipm 
Capacidade Alimentador Automático: 80 
folhas Ciclo Diário: 4.000 folhas Tamanho 
Máximo para Digitalização: Ofício Tipos de 
documento: Cartão com relevo, Cartão de 
plástico , Cartão de visita , Papel Comum , 
Cheque Gramatura máxima do papel: Não 
Conectividade: USB 2.0 Sistemas 
Operacionais Compatíveis: Windows 7 , 
Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, 
Linux , Windows 10 Software: PaperStream 
IP, Guia de recuperação de erro, 
PaperStream Capture, ScanSnap manager, 
Scan to Microsoft® SharePoint®, ABBYY 
Fine Reader for ScanSnap™, Scanner 
Central Admin Agent Alimentação: 220 V, 
110 V Itens Inclusos: Cabo USB , Cd 
Instalação c/ Manual, Cabo de 
Alimentação. 
  
Garantia mínima: 1 ano 
 

67.  36.786 02 UBID. 

STORAGE  8 DISCOS 
  
1. Suporta 2 processadores com 8 núcleos 
e 16 threads e 20mb de cache; 2. 
Armazenamento para até 8x 3.5′′ discos 
SATA/SAS Hot-swapcom controladora de 
dicos integrada a placa mãe (6 Gbps); RAID 
0, 1, 5, 10; 3. Capacidade para até 1TB de 
memória ECC 3DS LRDIMMDDR4- 2400 
MHz em 8 slots;  4. 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 
3.0 x4 (in x8),1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x4 
(in x8); 5. Duas portas de Rede Intel® i210 
GbE; 6. IPMI 2.0 integrado com KVM em 
rede dedicada 7. fontes de 920W 
redundantes com alta eficiência 
 
Contendo: 

R$ 

33.629,795

0 

R$ 

67.259,5900 
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2 Processadores com 8 núcleos e 16 
threads e 20mb de cache; 
Memória 8GB DDR4 2133MHz 288p8GB 
DDR4 PC4-17000 (2133MHz) 288-pin 
DIMM ECC Registered Module - CL15, 
1Rx4, 1G x 72-bit, 1.2V 
Deve possuir 8 Discos SATA de 4TB, 
Interface Types: SATA, Form Factor: 
3.5inx1.0in LFF Hard Drive, Sector Size: 512 
/ 512e, Sustained Throughput: 190 
Electrical Interface: SATA 600 - 6.0GbpsOn-
Board Cache: 256M 
  
Garantia Mínima: 1 ano 

68.  36.859 30 UNID. 

SUPORTE DE MONITOR QUADRADO 4 
NÍVEIS DE ALTURA 
  
Altura (cm) 6.5 
Peso suportado (kg) mínimo 15 e máximo 
20  
Largura (cm) 33.5 
Comprimento (cm) 27 
Cor principal preto 
  
Garantia: 90 dias  
 

R$ 

131,0600 

R$ 

3.931,8000 

69.  10.708 12 UNID. 

SWITCH 48 PORTAS (COTA PRINCIPAL) 
  
Especificações técnicas: Portas:  - 48 portas 
- 10/100/1000 RJ-45 com negociação 
automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 
100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T 
tipo IEEE 802.3ab) - 4 portas SFP 1000 
Mbps; Suporta no máximo 48 portas 
10/100/1000 com detecção automática - 4 
portas SFP 1000BASE-X 
Memória e Processador:  - Módulo: ARM a 
333 MHz - 128 MB de flash - Tamanho do 
Buffer de pacotes: 512 KB, 128 MB de RAM 
- Latência: 100 Mb: < 5 µs; Latência de 
1000 Mb: < 5 µs - Capacidade de produção: 
até 77,4 milhões de pps  - Capacidade de 
routing/switching: 104 Gbps 
Protocolos:  - IEEE 802.1D MAC Bridges - 
IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q VLANs - 
IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w Rapid 

R$ 

11.733,247

5 

 

R$ 

140.798,9700 
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Reconfiguration of Spanning Tree - IEEE 
802.3 Tipo 10BASE-T - IEEE 802.3ab 
1000BASE-T - IEEE 802.3ad Link 
Aggregation Control Protocol (LACP) - IEEE 
802.3i 10BASE-T - IEEE 802.3x Flow Control 
- IEEE 802.3z 1000BASE-X 
Gerenciamento de rede:  - IEEE 802.1AB 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - IEEE 
802.1D (STP) - RFC 1215 SNMP Generic 
traps 
Energia:  - Consumo de energia: 31,5 W 
(máximo) - Voltagem de entrada: 100 a 
240 VAC - Frequência de entrada: 50 / 60 
Hz. 
  
Garantia mínima: 1 ano 
 

70.  37.836 3 UNID. 

SWITCH 48 PORTAS (COTA RESERVADA) 
  
Especificações técnicas: Portas:  - 48 portas 
- 10/100/1000 RJ-45 com negociação 
automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 
100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T 
tipo IEEE 802.3ab) - 4 portas SFP 1000 
Mbps; Suporta no máximo 48 portas 
10/100/1000 com detecção automática - 4 
portas SFP 1000BASE-X 
Memória e Processador:  - Módulo: ARM a 
333 MHz - 128 MB de flash - Tamanho do 
Buffer de pacotes: 512 KB, 128 MB de RAM 
- Latência: 100 Mb: < 5 µs; Latência de 
1000 Mb: < 5 µs - Capacidade de produção: 
até 77,4 milhões de pps  - Capacidade de 
routing/switching: 104 Gbps 
Protocolos:  - IEEE 802.1D MAC Bridges - 
IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q VLANs - 
IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w Rapid 
Reconfiguration of Spanning Tree - IEEE 
802.3 Tipo 10BASE-T - IEEE 802.3ab 
1000BASE-T - IEEE 802.3ad Link 
Aggregation Control Protocol (LACP) - IEEE 
802.3i 10BASE-T - IEEE 802.3x Flow Control 
- IEEE 802.3z 1000BASE-X 
Gerenciamento de rede:  - IEEE 802.1AB 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - IEEE 

R$ 

11.733,247

5 

R$ 

35.199,7425 
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802.1D (STP) - RFC 1215 SNMP Generic 
traps 
Energia:  - Consumo de energia: 31,5 W 
(máximo) - Voltagem de entrada: 100 a 
240 VAC - Frequência de entrada: 50 / 60 
Hz. 
  
Garantia mínima: 1 ano 
 

71.  10.699 136 UNID. 

TECLADO 
  
Especificações técnicas: Características 
Total de 107 teclas de perfil baixo (low 
profile) NBR 10346/10347, tecla Windows 
(ativação Menu Iniciar) e aplicação (acesso 
ao menu de atalhos: equivalente ao botão 
direito do mouse) 12 teclas de funções on-
top Chaves táteis de membrana Inscrições 
gravadas a laser ideais para uso contínuo 
Ajuste de inclinação/altura Resistente a 
derramamento de líquidos Plug and Play 
Compatível com o modo legado de Boot 
Dimensões Padrão: Português ABNT2 
Dimensões: 471 x 160 x 28 mm 
Comprimento do cabo: 1,8 m (Mínimo) 
Conexão USB. 
  
Garantia mínima: 1 ano 
 

R$ 91,6025 
R$ 

12.457,9400 

72.  36.818 04 UNID. 
TESTADOR DE CABO RJ45 e RJ11 

R$ 62,9967 R$ 251,9868 

73.  36.846 05 UNID. 

TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL BIVOLT 
LIGA DESLIGA 
  
Comando individual capaz de controlar 
ações de ligar e desligar cargas diversas 
com programações que vão desde 
semanais até segundos. Possui até 9 
programações de controle automático, 
além de possibilitar o acionamento ou 
desligamento da carga manualmente. 
Contém Função de Contagem Regressiva, 
onde é programado um tempo para 
desligar a carga. 

R$ 

189,6333 
R$ 758,5332 
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Relógio 24horas 
Bivolt automático 
Manual em Português 
Bateria Interna recarregável 
Baixo consumo de energia 
Exclusiva função contagem regressiva 
18 programações (9on e 9off) por dia 
63 programações semanais 
Programa dia da semana, Hora, Minuto e 
segundos. 
  
Características Técnicas 
 Tensão: 127 / 220 VCA ? Bivolt Automático 
 Frequência: 50 / 60 Hz 
 Consumo Standby: 1,6 W 
 Plugue e tomada elétrica padrão 
NBR14136 
 Programação: horas, minutos, segundos, 
diária e semanal 
 Até 18 programações (9 ON e 9 OFF) 
 Temperatura ambiente de operação: 0 a 
40ºC 
 Bateria interna recarregável NI-MH 1,2 V 
80 mA 
  
Potência de comando: 
Em 110V: Resistiva até 1000W, Indutiva 
até 400VA, Eletrônica até 300W 
Em 220V: Resistiva até 2000W, Indutiva 
até 800VA, Eletrônica até 600W 
  
Garantia mínima: 1 ano 
 

VALOR TOTAL: R$ 1.692.831,795 

 

4. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

 

4.1.  Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar inclusos todos 

os custos necessários para o fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transporte, 
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garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da 

proposta. 

 

4.2. Os materiais serão entregues pelo preço em reais (R$) apresentado pela licitante, o qual será 

fixo e irreajustável, salvo no caso de ocorrência de fato superveniente. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. O critério de aceitação das propostas será o de menor preço por item. 

 

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

6.1. Toda proposta entregue deverá ter prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

 

6.2. O envio da proposta implica na aceitação do prazo mínimo de validade e de todas as regras do 

edital e seus anexos, mesmo que nela não o contenha expresso. 

 

7. DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA 

 

7.1. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações e quantidades constantes neste 

Termo de Referência, na Rua 22 esquina com rua 21, s/n, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, Cep: 

75.833-130, “UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros” de acordo com o estipulado na 

Ordem de Fornecimento. 

 

7.2.Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades da gerência da Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior, em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da ordem 

de fornecimento, que poderá ser enviada por intermédio de fac-símile ou e-mail. 
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7.3.A entrega do objeto deverá ser comprovada mediante documentação fiscal hábil, contendo as 

especificações técnicas mencionadas neste Termo e ratificadas na Ordem de Fornecimento. Caso 

haja divergência da descrição da ordem, prevalecerá a especificação deste Termo do Edital. 

 

7.4.Não será aceita qualquer entrega que não tenha sido autorizada por ordem de fornecimento, ou 

que, por qualquer motivo, não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas neste 

Termo. 

 

7.5.O recebimento do(s) material(ais) objeto da contratação estará(ão) condicionado(s) à 

conferência, exame qualitativo e aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, 

corrigir, substituir, os eventuais defeitos ou incorreções porventura detectadas, sendo recebidos: 

 

7.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação; 

7.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação, ocorrendo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos 

após a aceitação provisória. 

 

7.6. A Administração rejeitará no todo, ou em parte, a entrega dos equipamentos em desacordo com 

as especificações contidas neste termo, fornecidas na proposta e aceitas. 

 

7.7.Os materiais poderão ser conferidos detalhadamente em momento posterior a sua entrega, 

reservando-se ao responsável pelo seu recebimento, o direito de rejeitar os materiais que não 

satisfaçam as especificações exigidas na licitação. 

 

7.8.A empresa deverá informar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias a data prevista de 

fornecimento do material, a fim de realizar a organização e planejamento para adequação das 

instalações, quando for necessário. 

 

8. DA GARANTIA 
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8.1. Os prazos de garantia dos materiais estão descritos em cada descrição do produto, na tabela do 

item 3.3 deste termo, caso não tenha nenhuma referência de garantia descrito no produto, 

considerar ser de no mínimo 60 dias que será contado a partir do recebimento definitivo dos 

materiais. 

 

8.2. Sempre que necessário serão substituídos, às custas da empresa, os materiais que apresentarem 

defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme art. 18, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

8.3. Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida 

pelo fornecedor. 

 

9. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

9.1. Além de outras determinações legais e normas previstas no Edital de Licitação, a adjudicatária 

deverá: 

a) Fornecer o objeto em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência 

deste Edital; 

b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Fundação Integrada Municipal 

de Ensino Superior - FIMES; 

c) Fornecer e entregar o equipamento, por sua exclusiva conta e responsabilidade, 

em perfeitas condições; 

d) Substituir os objetos que estejam desconformes com o estabelecido neste Termo 

de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de até 10 

(dez) dias a contar da notificação; 

e) Entregar os materiais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento da ordem de fornecimento; 
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f) Comunicar o Setor de Compras da Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior - FIMES, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedem o prazo de 

vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 

g) Apresentar documento fiscal específico discriminando todos os fornecimentos 

executados, com indicação de preços unitário e total; 

h) Assegurar, quanto ao pessoal, o cumprimento das disposições da lei de segurança 

do trabalho; 

i) Nomear um funcionário para acompanhar e se responsabilizar pelo fornecimento 

de material e atendimento de solicitações desta Fundação Integrada Municipal 

de Ensino Superior – FIMES; 

j) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes 

de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei; 

k) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções de fabricação, resultantes do fornecimento;  

l) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro 

de Preços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 

FIMES; 

m) Obedecer rigorosamente à legislação ambiental no tocante a comercialização, 

transporte, armazenagem, entre outras; 

n) Manter as condições de habilitação previstas em Edital durante a emissão do 

empenho e a cada pagamento, sob pena de não pagamento; 

 

10. DOS DEVERES DA CONTRATANTE 
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10.1.  Além de outras determinações legais e normas previstas no Edital de Licitação, a Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES deverá: 

 

a) Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na 

entrega dos equipamentos; 

b) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos materiais, efetuando 

os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e fornecimento 

dos materiais; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

e) Designar, formalmente, um gestor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais; 

f) Receber e fiscalizar o fornecimento dos materiais, verificando sua correspondência com 

as especificações prescritas no Edital e na Ata da Sessão e atestando a sua 

conformidade; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor; 

h) Lavrar o Termo de Aceite Definitivo, após o recebimento do (s) material (ais). 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1.  A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

11.2.  A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES nomeará um fiscal o qual será 

responsável por: 

11.2.1. Supervisionar o a entrega dos materiais; 

11.2.2. Comunicar o funcionário, Nellio Silva Resende, responsável pelo 

impulsionamento de Processo Administrativo Disciplinar, da intenção da 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

105  

  

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES em aplicar as 

sanções; 

11.2.3. Atestar as notas fiscais e outras medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

Ata de Registro de Preços. 

11.2.4.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes. 

 

11.3.  A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais 

entregues, se em desacordo com este Termo de Referência. 

 

11.4.  Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

12. DAS SANÇÕES 

 

12.1.  Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

I. Advertência; 

II. Multa: 

a) Multa diária por atraso injustificado na entrega de 0,4% (zero vírgula quatro por 

cento) sobre o valor total contratado, até o 5° (quinto) dia útil após o fim do prazo; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado pela inexecução 

total; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do montante não fornecido, no caso 

de inexecução parcial; 
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III. Suspensão temporária de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações 

legais; 

 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Administração enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

V. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias uteis; 

 

VI. Além das sanções citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às 

demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

 

12.2.  As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou 

em parte, quando o atraso na entrega for devidamente justificado e comprovado pela licitante a 

ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito 

ou motivo de força maior. 

 

12.3.  Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos através de Guia de Recolhimento, 

fornecida pela Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior - FIMES, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo 

a administração da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, reter o valor 

correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las judicialmente, 

segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
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12.4.  As penalidades referidas no caput, do artigo 81, da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 

aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 

propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem 

seu desinteresse. 

 

12.5.  A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar as 

penalidades previstas no Edital ou na Ata de Registro de Preços o, quando entender configurada 

a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 

 

12.6.  Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro 

expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com 

Aviso de Recebimento, no endereço do Licitante ou do Contratado que ficará sujeito à penalidade 

a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa; 

 

12.7.  Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser notificado 

por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias. 

 

12.8. A infração de qualquer outra cláusula do termo de referência sujeitará o contratado à multa de 

até 2% do valor total dos produtos os quais tenha a obrigação de entrega para com o Contratante, 

dobrável na reincidência 

 

12.9. As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juízo da Administração, em caráter 

alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporção do bem jurídico administrativo lesado ou 

exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da empresa vencedora da licitação, mediante 

formalização de processo no qual é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

atendidas, subsidiariamente, às disposições da lei nº 8.666/93. 
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12.10.  A empresa terá direito a recursos administrativos, nos termos das Leis n. 8666/93 e 

9784/99 e regras contidas no Edital. 

 

13. CONDIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Os objetos cotados e propostos deverão atender as especificações constantes neste Termo de 

Referência. 

 

13.2.  Não será permitida a subcontratação. 

 

13.3.  O CONTRATANTE poderá, sem ônus decorrente, aceitar modificações propostas pela 

CONTRATADA, com vistas ao aperfeiçoamento e exequibilidade da solução contratada, no 

advento de algum fato novo ou qualquer imprevisto. Estas deverão ser aprovadas previamente 

pela fiscalização. 

 

13.4. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por 

seus empregados aos materiais em decorrência da entrega, incluindo-se também, os danos aos 

materiais ou pessoais a terceiros a que título for. 

 

13.5.  O presente Termo de Referência, após devidamente aprovado pela autoridade competente, 

integrará o Edital para aquisição dos objetos desta Licitação. 

 

Mineiros/GO, 29 de setembro de 2020. 

Proposto por: 

 

 

Claudinei de Sousa Fernandes 

Gestor de TI 

 

 

Aprovado por: 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

109  

  

 

Ita de Fátima Dias Silva 

Diretora Geral 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A signatária ______________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número _______________________________, estabelecida à Rua 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________, pela presente. DECLARA para todos os fins de lei e direitos que se encontra em 

condições plena de dar cumprimento aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º. VII, da Lei 

10.520 de 17/07/2002, não havendo qualquer fato impeditivo ou suspensivo que implique na 

inabilitação. 

 

 

A presente é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título. 

 

 

Mineiros, ______ de _______________ de _______ 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Empresa Proponente 
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ANEXO III 

 

PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO Nº 025/2020 - PROCESSO Nº 1052/2020. 

 

 RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

 

CEP: 

FONE: 

EMAIL: 

 

OBJETO: o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso do 

Departamento de Informática – DEINFO, para atender às necessidades da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior – FIMES. 

 

(Inserir TABELA anexo I ou planilha disponível no site) 

 

 

a) A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

 

Declaro, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e que os itens ofertados 

atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I. 

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela 

proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, 

material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
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 Mineiros, _____de ________________ de ________. 

 

_______________________________________________ 

Empresa 

Proponente: 

RG: 

CPF: 

 

 

(OBS.: Este anexo deve vir acompanhada da planilha eletrônica do sistema). 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa 

______________________________________________________________________ signatária da 

presente, inscrita no CNPJ Nº. ______________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr. (a) ______________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº. ____________________, e do CPF nº. ____________________, DECLARA, para 

todos os fins de direito 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 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

Mineiros, ______de____________ de____________ . 

 

 

_____________________________________________ 

Carimbo e Assinatura 

 

 

OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE B 

PAPEL TIMBRADO 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

A empresa, 

__________________________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ-MF Nº ____________________________, sediada à 

________________________________________________________________________________

______ Bairro  ____________________,  Cidade _____________________ – UF______, 

DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as 

disposições contidas na Lei  8.666/93 e suas alterações, e lei 10.520/2002 

 

 

 

 

Mineiros, ______, de _______________ de ____. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Representante legal 

Função 

 

OBS: DEVERÁ SER COLOCADA NO ENVELOPE B  
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa 

_______________________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº ____________________________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei complementar 123 de 14 de dezembro 

2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, não havendo sobre os impedimentos expressos no art. 

3º, § 4º, do referido estatuto, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência previsto nos 

arts. 42 e 45, no presente certame licitatório da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 

FIMES. 

 

 

Localidade, _________ de ________ de ____. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

(OBS.: Esta declaração deve vir fora dos envelopes e será apresentada no momento do 

credenciamento; deve vir assinada pelo sócio gerente, preposto, ou pelo contador responsável, 

ou pela Junta Comercial respectiva.)  
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ANEXO VII  

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 

PROCESSO N°: 1052/2020 

PREGÃO N°:  025/2020 

VALIDADE: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. 

 

Às __:___ horas, do dia ___/___/_____, reuniram-se no Auditório Central, da FUNDAÇÃO 

INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, fundação pública municipal 

criada pela Lei n. 278/85, com sede na Rua 22, s/n., Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, inscrita no 

CNPJ sob o n. 01.465.988/0001-27, mantenedora do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, 

neste ato representada por sua Diretora Geral, bem como Reitora do Centro Universitário, a professora 

Ma. Ita de Fátima Dias Silva, brasileira, divorciada, residente e domiciliada nesta cidade de Mineiros, 

a Sra. Joice Aparecida Souza Figueiredo, pregoeira e toda a equipe de apoio, designados pelo Decreto 

Fundacional n°. ---/---- com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892 

de 23 de janeiro de 2013 e com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, para recebimento das propostas apresentadas para 

aquisição do objeto do Pregão Presencial nº 025/2020, cuja ata e demais atos foram homologados pela 

autoridade administrativa em ___/___/____, conforme Termo de Homologação, exarado no presente 

processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas 

seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 
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CONTRATANTE: FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES, fundação pública municipal criada pela Lei n. 278/85, mantenedora do Centro Universitário 

de Mineiros – UNIFIMES, inscrita no CNPJ sob o n°. 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22, s/n., 

Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, CEP: 75.833-130, neste ato representada por sua Diretora Geral, 

bem como Reitora do Centro Universitário, a professora Ma. Ita de Fátima Dias Silva, brasileira, 

divorciada, residente e domiciliada nesta cidade de Mineiros, inscrita no CPF sob o n°. 130.513.421-

49, portadora do RG n. 275823 2ª Via DGPC/GO, legitimada para o cargo pela Resolução 001/2017 

CS de 1º de fevereiro de 2017.   

  

CONTRATADA: ______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº. ______________________, com sede na ______________________ CEP 

______________________, neste ato representada por ______________________, nacionalidade, 

estado civil, profissão, inscrita no CPF sob o n°: ______________________, portadora do RG n°: 

______________________, residente e domiciliado na Rua ______________________, setor, cidade 

- estado, CEP ______________________.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1.  O objeto do presente termo contratual consiste no Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de materiais para uso do Departamento de Informática- DEINFO, para atender às 

necessidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES. 

 

2.2. A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de compromisso para futura contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
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3.1. São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

 

I. Assinar a ordem de fornecimento com a FIMES, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, 

contados da solicitação formal. 

II. Entregar os materiais em conformidade com as especificações do termo de referência e 

proposta apresentada, em local indicado pela FIMES, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da ordem de fornecimento; 

III. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela FIMES, bem como de acordo 

com a legislação pertinente à matéria, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

IV. O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos mesmos, serão 

suportados exclusivamente pela Contratada. 

V. A embalagem deverá garantir a proteção dos produtos durante o transporte e/ou estocagem, 

bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em 

vigor e especialmente conforme determinado no instrumento convocatório. 

VI. Substituir às suas expensas, após notificação formal, no prazo de 10 (dez) dias, os produtos 

entregues em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), 

ou que apresentem vícios de qualidade ou falhas, verificadas pela CONTRATANTE, na forma 

de fornecimento ou no cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.  

VII. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VIII. A falta de quaisquer dos produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 

atraso, má execução ou inexecução do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a 

que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 

IX. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no edital do Pregão Presencial nº. 025/2020. 

X. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da 

assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

XI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
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sobre o valor inicial atualizado da Ata de Registro de Preços. Nas supressões, esse limite 

poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre a FIMES e a 

CONTRATADA. 

XII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à FIMES aos órgãos participantes e / ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 

assumidas na presente Ata de Registro de Preços; 

XIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, frete, e de ordem de classe, indenizações 

e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, a FIMES isenta de 

qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

XIV. Comunicar imediatamente a Contratante toda e qualquer ocorrência relacionada ao 

fornecimento dos produtos, bem como qualquer outra que seja necessária ao perfeito 

cumprimento da Ata de Registro de Preços; 

XV. Pagar pontualmente os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, 

exonerando a FIMES de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 

XVI. Não será permitido a Subcontratação Parcial ou Total do objeto da Ata de Registro de Preços;  

XVII.  A fiscalização na execução da ata de registro de preços e na entrega dos materiais não exclui 

a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da FIMES, entre outras:  

 

I. Gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, 

dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem 

de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata; 
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II.  Fiscalizar para que durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

III.  Examinar os objetos entregues, visando avaliar suas características (quantidade, qualidade e 

especificações), e informar a contratada do aceite ou eventual substituição do(s) objeto(s) 

entregue(s) em desacordo com as especificações, exceto quando o aceite depender de laudo ou 

parecer técnico; 

IV.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas; 

V. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um fiscal para a perfeita execução da presente Ata 

Registro de Preços, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo 

com as obrigações pactuadas; 

VI. Notificar a CONTRATADA acerca de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 

dos produtos; 

VII. Exigir do fornecedor o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação; 

VIII. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa 

oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial 

de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata; 

IX. Caberá a FIMES promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado; 

X. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 

monetária; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO REGISTRO DOS PREÇOS 

 

6.1.O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos produtos constantes desta, encontram-se 

discriminados na tabela abaixo: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

6.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e 

autorização da FIMES e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 

 

6.3. As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade 

interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA   

 

7.1. Os objetos do presente certame deverão ser entregues no Campus I: Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, 

Mineiros- GO, CEP: 75833-130. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. O valor global da Ata de Registro de Preço é de R$ -------- (     ). 

 

8.2. Todas as despesas decorrentes da aquisição dos objetos da presente Ata de Registro de Preços, 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
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08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 – 

Ensino Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; 8089 – Manutenção da 

Unidade de Informática DEINFO; - 449052 – 0152 – Equipamentos e Materiais 

Permanentes. 

 

08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 364 – 

Ensino Superior; 0430 – Ensino Superior de Graduação; 8083 – Manutenção da 

Unidade de Informática DEINFO; - 339030 – 0149 – Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA NONA -  DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. O Registro de Preços efetuado não obriga a FIMES a firmar as contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do 

registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

9.2.A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pela FIMES, mediante a 

assinatura de Ordem de Fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

 

10.1. A FIMES pagará à CONTRATADA, pela aquisição do material, o valor registrado nesta Ata de 

acordo com a quantidade efetivamente entregue, em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

definitivo e emissão da nota fiscal, acompanhado das faturas e documentos fiscais correlatos. 

 

10.2.Previamente ao pagamento, será realizada consulta de Certidões de Regularidade Fiscal para 

verificação da situação da CONTRATADA, relativamente às condições de habilitação exigidas 

na licitação. 
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10.3. Constatada a situação de irregularidade da contratada, a Administração promoverá advertência à 

contratada, por escrito, para que a mesma regularize a sua situação no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis ou, no mesmo prazo, apresente defesa, que será avaliada e decidida, nos termos previstos 

pela IN n° 4 de 15/10/2013 do MPOG, que alterou a IN n° 2, de 11/10/2010. 

 

10.4. No caso de não ser regularizada a sua situação fiscal e trabalhista, nem ser acolhida às razões de 

defesa, a CONTRATANTE oficiará aos Órgãos Fiscais e a CONTRATADA estará sujeita a 

rescisão da Ata de Registro de Preços além das demais penalidades previstas. 

 

10.5. O pagamento será efetuado através de boleto, ou crédito em conta bancária, exclusivamente em 

nome da contratada, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os 

documentos pertinentes. 

 

10.6.Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária pelo índice 

do IGPM, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro 

rata temporis" em relação ao atraso verificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

 

11.1. As condições da presente Ata de Registro de Preços somente serão alteradas nos casos 

previstos no art.65 da Lei n°: 8666/1993. 

 

11.2. As partes contratantes mutuamente convencionam que não haverá reajuste no preço, salvo 

no caso de ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado (majoração oficial dos 

valores), e somente poderá ocorrer após o vencimento da validade da proposta apresentada 

pela Contratada, mediante requerimento formalizado, protocolado e instruído de documentos 

fiscais que comprovem os preços vigentes antes e depois da majoração. 

 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 
FIMES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES COMISSÃO 

DE PREGÃO 

  

 

124  

  

11.3. O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando: 

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

III. O fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo determinado neste edital, 

sem justificativa aceita pelas FIMES; 

IV.  Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior 

ao praticado no mercado; 

VI.  Transferência da Ata de Registro de Preços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio 

consentimento da FIMES; 

VII. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento 

convocatório que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, tendo em vista fato 

superveniente e aceito pela FIMES. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

I. Advertência; 

II. Multa: 

a) Multa diária por atraso injustificado na entrega dos materiais adquiridos de 

0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total contratado, até o 5° 

(quinto) dia útil após o fim do prazo de entrega; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado pela 

inexecução total; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do montante não fornecido, 

no caso de inexecução parcial; 
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III. Suspensão temporária de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais 

cominações legais; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Administração enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

licitante contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

12.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias uteis; 

 

12.3. Além das sanções citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às demais 

sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. Constituem motivo para rescisão da Ata de Registro de Preços: 

a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços, especificações ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços, especificações e 

prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no fornecimento; 

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
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f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e na Ata de Registro de Preços; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 

desta Lei; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do contratado; 

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução da Ata de Registro de Preços; 

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata de Registro de 

Preços; 

m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução da Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E APRECIAÇÃO  

 

14.1. A publicação da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios, por 

extrato, será providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, nos termos do 

Art.61 da Lei n°: 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE. 

 

14.2. O presente instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e 

enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM, em até 03 (três) dias 

úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, não se 

responsabilizando a Contratante se aqueles órgãos, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com 

o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 025/2020 e as propostas apresentadas pelas 

CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das 

propostas.  

 

15.2. O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, 

cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do 

Pregão Presencial nº 025/2020, conforme decisão da Pregoeira da FIMES, lavrada em Ata, e 

homologação feita pela direção geral. 

 

15.3. O acompanhamento desta Ata de Registro de Preços ficará a cargo do servidor 

______________________, matricula nº ______________________, como fiscal titular e do 

servidor ______________________, matricula n° ______________________, designado pela 

Direção Geral da FIMES.  
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15.4. Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da 

execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes e as testemunhas em 3 

(três) vias de igual teor e forma. 

 

Mineiros/GO, _________________________________. 

 

______________________________________________ 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 

 

_____________________________________ 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª___________________________________________             

CPF: 

 

2º __________________________________________ 

CPF: 
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ANEXO VIII 

 

LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
 

CAPÍTULO V 

 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção única 

Das Aquisições Públicas 

 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 

de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável 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. 

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 
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§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% 

(cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-

á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado; 

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 

caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos 

§§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

§ 1o  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

§ 2o  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3o  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão. 

Art. 46.  A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de 

empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Município não 

pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito 

microempresarial. 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, 

federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
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microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 

e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 

à inovação tecnológica. 

Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, 

municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de 

pequeno porte, aplica-se a legislação federal. 

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); 

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos 

licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;   

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.       

       § 1o  (Revogado). 

§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade 

da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno 

porte subcontratadas. 

§ 3o  Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, 

até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.        

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - (Revogado); 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; 
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III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 

for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto 

a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a 

compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-

se o disposto no inciso I do art. 48. 
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ANEXO IX – TERMO DE APRESENTAÇÃO DO LICITANTE PARA FINS DE 

CREDENCIAMENTO 

 

Apresentamos as seguintes informações à Comissão de Licitação da Fundação Integrada Municipal 

de Ensino Superior – FIMES, para fins de participação no certame de Pregão Presencial n°. 025/2020, 

de forma resumida e organizada, facilitando a identificação e o registro dos dados referentes a este 

proponente: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL/SÓCIOS: 

 

1) NOME DO SÓCIO: 

 RG: 

CPF: 

 

2) NOME DO SÓCIO: 

 RG: 

CPF: 

 

PREPOSTO/PROCURADOR: 

 

1) NOME DO PREPOSTO: 

RG: 

CPF: 

 

O LICITANTE É ENQUADRADO COMO ME OU EPP (     ) – APRESENTAR 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

O LICITANTE NÃO É ENQUADRADO COMO ME OU EPP (     ) 

Obs.: Este termo deve ser apresentado fora dos invólucros, no momento do credenciamento. 
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