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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 012/2019, OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TV E DVD PARA O 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE.  

 

PREÂMBULO 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 012/2019. 

PROCESSO nº 028/2019. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/07/2019. 

HORÁRIO: a partir das 09:30 horas. 

LOCAL: Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, à Rua 

Zeferino de Lima – nº 117, Centro. 

 

A Prefeitura do Município de Tuiuti, Estado de São Paulo, torna público que se acha 

aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 

012/2019, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TV E DVD PARA O DEPARTAMENTO DE 

SAÚDE., que será regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal nº 001/2009 de 16 de janeiro de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com 

alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Departamento de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, sito a Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, iniciando-

se no dia 17/07/2019, às 09:30 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio 

da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

I - DO OBJETO 

 

1. - A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA, TV E DVD PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE., conforme 

especificações do ANEXO I. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste Edital. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo (ANEXO II), 

acompanhado dos 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, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

 

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

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a 

outorga. 

 

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

 

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no ANEXO III ao Edital deverá ser apresentada FORA DOS 

ENVELOPES Nº.S. 1 E 2. 

 

2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº. 1 – Proposta 

 

À 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP 

Pregão Presencial nº 012/2019. 

Processo nº 028/2019. 

 

Envelope nº. 2 – Habilitação 

 

À 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP 

Pregão Presencial nº 012/2019. 

Processo nº 028/2019. 

 

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO 

(IV), redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões 
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ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador, juntando-se a procuração. 

 

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

a) Nome da empresa e CNPJ; 

b) Número do processo e do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca 

e demais informações do equipamento cotado, em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 

d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

f) Prazo de entrega de no máximo 30 (trinta) dias; 

g) Garantia e assistência técnica do equipamento. 

 

2 – O menor preço ofertado deverá ser compatível com os preços de mercado; 

 

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 

4 - A proposta poderá ser enviada via programa específico do município, conforme 

orientações exibidas no ANEXO V. 

a) Para alimentação da proposta no sistema de apuração do pregão é 

imprescindível a correta gravação eletrônica, conforme os passos de 

orientação no Anexo V, porém a apresentação do arquivo eletrônico com 

erro ou vício não será motivo para desclassificação da proponente, sendo 

concedido tempo determinado durante a sessão para a correção de 

eventuais falhas. 

b) Não sendo possível a correção das falhas da proposta eletrônica será considerada 

válida a proposta apresentada em papel, desde que atenda todos os quesitos do 

presente edital. 

c) Havendo divergência de valores entre a proposta impressa e a proposta eletrônica 

prevalecerá os valores da proposta impressa.  

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

- Os documentos relacionados acima, não precisarão constar do Envelope 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão. 

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal ou Fazenda Estadual da 

sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, com validade; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(CND-INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), com 

validade. 

 

 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; exceto as 

condições estabelecidas no Art. 27, da LC nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 

devendo ser apresentado a declaração anual simplificada neste caso, na forma 

prevista em lei; 

b) Certidão negativa de falência/recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. As licitantes que estejam em 

recuperação judicial ou extrajudicial devem apresentar juntamente com a 

certidão exigida o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e 

em pleno vigor (conforme súmula 50 do TCE-SP). 

 

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho: 

 

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar no processo licitatório, na Modalidade Pregão Presencial nº 

012/2019, da Prefeitura do Município de Tuiuti - SP, declaro sob as penas da lei que a 

(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal. 

 

Local e data. 

Nome, RG e assinatura do representante legal 
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b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT emitida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho; 

 

c) Todos os documentos deverão estar afixados, de forma sequencial, de forma que 

não seja alterada a ordem dos mesmos dentro da pasta. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

estabelecido no ANEXO III do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e 

os documentos de habilitação. 

 

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 

no certame. 

 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 

c) Com preços inexequíveis ou manifestadamente excessivos. 

  

3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

 

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três), incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes. 

 

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do item. 

 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor. 

 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 50,00 
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(cinquenta reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de 

redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço total do item. 

 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 

para as selecionadas o último preço ofertado. 

 

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

 

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 

sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

 

c) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

13 - Para aferir o exato cumprimento desta licitação, o Pregoeiro, se necessário, 

diligenciará. 

 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 

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

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

 

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

6 - A Adjudicação será feita pelo valor vencedor (menor preço) do bem. 

 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

 

1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de imediato ou até no máximo 30 

(trinta) dias corridos, contados da adjudicação e homologação diretamente no 

Almoxarifado no Paço Municipal da Prefeitura de Tuiuti por conta da Contratada as 

despesas de seguros, transporte e tributos decorrentes da entrega. 

 2 - Almoxarifado - Prefeitura Municipal de Tuiuti SP -Rua Zeferino de Lima, nº 117, 

Centro, Tuiuti, SP; 

 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicado no subitem 2 do item IX 

anterior. 

 

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 

Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

recebimento. 

 

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

 

d) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 
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e) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

f) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

g) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após o prazo do recebimento 

provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor 

responsável. 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

1 – O pagamento será efetuado contra empenho em até 30 (trinta) dias, após a entrega 

dos bens, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, autorização de pagamento do Departamento da Saúde (Departamento 

fiscalizador solicitante da licitação), correndo a despesa pelo Departamento de 

Administração e Finanças. 

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

 

1 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

fornecer o objeto licitado, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

 

1.1- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do 

subitem 15, do item VII. 

 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 

pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

XIV - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 

1 – As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à dotação orçamentária: 

 

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

02.04.01/10.301.2524.2.214/4490.52.00 

 

Equipamentos e Material Permanente 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

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

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

 

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas. 

 

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

 

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 

4 - O resultado da adjudicação e homologação do presente certame será divulgado no 

Jornal de Circulação no município ou Imprensa Oficial do Estado. 

 

5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no local onde realizado o Pregão. 

 

6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

 

6.1 - O Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do 

certame. 

 

6.2 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO. 

 

7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Bragança Paulista - Estado de São 

Paulo. 

 

9 - O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 

12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, Divisão de Licitação, na Rua 

Zeferino de Lima, nº 117, Centro, Tuiuti - SP – Cep: 12.930-000. 

 

- Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 0**11 - 

4015-6212/4015-6214. 

 

Tuiuti (SP), 27 de junho de 2019. 

 

 

 

 

RAFAELA CRISTINA STORANI 

Pregoeira 
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ANEXO – I  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 

 

Pregão Presencial nº 012/2019. 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 028/2019. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TV E DVD PARA O 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 

 

RELAÇÃO AOS ITENS: 

 
LOTE ITEM QTDE DESCRICÕES E QTDE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 01 20 MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR: 

Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; 

-Computador Desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou 

AMD a10 ou similar; 

- Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 

-Memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos 

idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDDRAM ddr4 

2.133MHZ ou superior, operando em modalidade dual 

CHANNEL; 

- A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 

OU MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no 

sítio www.formfactor.org, organismo que define os padrões 

existentes; 

- Possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou 

superior; possuir sistema de detecção intrusão de chassis, com 

acionador instalador no gabinete;  

-O adaptador de vídeo integrado deverá se no mínimo 01(um) 

gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 

10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 

02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do 

tipo HDMI, display PORT ou DVI; 

- Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; 

-Teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio); 

-Mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll (com fio); 

-Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); 

-Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; 

-Sistema Operacional Windows 10 pro (64bits); 

-Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no 

item;  

-Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; 

- Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e 

monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta 

ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; 

- Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, 

reforma ou recondicionamentos; 

-Garantia do computador (Desktop) de 12 meses “On-Site” 

  

http://www.formfactor.org/


       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI             
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
 

 
      

Rua Zeferino de Lima, 117, Centro - CEP 12.930 – 000 - Fone (011) 4015 6212/4015 6214   
TUIUTI - SP 

E-mail:  licitacao@tuiuti.sp.gov.br 
 

 - 11 - 

prestada pelo fabricante, com resolução máxima em até 10 dias 

úteis. (Entende-se como garantia on-site aquela que é prestada 

dentro das instalações da municipalidade), não podendo ser 

oferecida por integradores. O fabricante do computador deverá 

disponibilizar os seguintes meios para abertura de chamados 

referente a garantia: Através de interface WEB específica para 

chamados técnicos no site do fabricante, e contato através de 

número telefônico 0800. 

Outros Requisitos: Com o intuito de adquirir desktops de 

procedência Nacional, comprovante que a marca do computador 

possui registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

cuja natureza da marca apresentada conste como “marca de 

produto”. * Caso a proponente não seja o fabricante do 

equipamento, apresentar declaração firmada pelo fabricante do 

computador autorizando a empresa proponente a vender o 

equipamento ofertado; * Apresentar juntamente com a proposta: 

catálogo, manual, prospecto ou PDF original do fabricante do 

computador + monitor comprovando o atendimento as 

características mínimas exigidas. 

 

02 01 02 Computador Portátil (Notebook): 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; 

-Computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel 

core i5 ou AMD a10 ou similar; 

-01 (um disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 

5.400rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, 

DVD, rom (interna ou externa) ; memória RAM de 08 (oito) 

gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04(quatro) gigabytes 

cada, do tipo SDRAM DDR 2.133 MHZ ou superior; 

-Tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescren, suportar resolução 

mínima de 1.366 x 720 pixels; 

- Teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, 

inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 

abnt2; 

- Mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados;  

-Mouse Óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); 

Interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFE 

padrão IEEE 802.11a/b/g/n; 

-Sistema Operacional Windows 10 pro (64 bits); 

-Bateria recarregável do tipo lítion com no mínimo 02 (duas) 

células; 

- Fonte externa automática compatível com item; 

- Possuir interface USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display port, 

Leitor de Cartão; 

-Webcam;  

-Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para 

transporte e acondicionamento do equipamento; 

-O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; 

- Garantia 12 meses; 

  

03 01 04 No-break (Para Computador/Impressora) 

Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante;  
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-No-Break com potência nominal de 1,2 kva; potencial real 

mínima de 600w;  

- Tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com 

comutação automática;  

- Tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo 

solicitante); alarmes audiovisual;  

- Bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 

minutos considerando consumo de 240 watts; - Possuir no mínimo 

06 tomadas de saída padrão brasileiro;  

- O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento;  

-Garantia de 12 meses; 

04 01 04 Roteador (LAN): 

- Deve estar em linha de produção pelo fabricante; 

- O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento;  

-Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 

(trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 

802.11 b/g/n. – Mínimo de 04(quatro) portas LAN 10/100 Mbps 

Fast Ethernet– Mínimo 01(uma) porta WAN que suporte de 

endereço IP estático, DHCP cliente, PPPoE, PPTP e L2TP; 

Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0 – Deverá suportar no 

mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. – Possuir sistema 

de segurança  Firewall (SPI ). – Mínimo de 02 (duas) antenas 

desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar.  

- Potência mínima de saída de 17 dBm.   

- Suportar DMZ; 

- Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. 

- Deverá possuir engenharia de tráfego QoS; 

-Garantia de 12 meses; 

  

05 01 04 -Tablet 7 polegadas: 

-Sistema Operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas 

com tecnologia LCD ou LED; 

- Processador no mínimo Quad core 1.3 GHz ou similar; 

- Memória interna de 8 GB ou superior; 

-Deve possuir SLOT para cartão de memória micros; 

-Câmera traseira de no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, 

WIFI, Bluetooth e 3G; 

-Deve possuir sistema de GPS integrado; 

  

06 01 02 -Leitor de código de barras: 

Especificação mínima: 

- Que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola 

manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; 

-Indicador sonoro de leitura;  

- Velocidade de leitura de 100 linhas por segundos, capacidade de 

ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; 

capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN 

com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 Full 

ASCII, código 39 Trioptic, código 128, código 128 Full ASCII, 

codabar, intercalado 2 de 5, código 93, MSI 11 possuir interface 

minimamente USB; Garantia mínima de 12 meses; 

  

07 01 01 Tela de projeção: 

- Deve estar em linha de produção pelo fabricante;  

- Tela de projeção com tripé retrátil manual; 
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- Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80m (+ ou – 10%); 

- Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática 

resistente a riscos e corrosões; 

- Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para 

atender a especificação de tela citada acima; 

- Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White ( 

branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; 

- Possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; 

- O equipamento deverá ser novo, sem uso reforma ou 

recondicionamento; 

- Garantia mínima de 12 meses; 

08 01 01 Televisor: 

- Possuir Tipo LED; 

- Possuir Porta USB; 

- Possuir Full HD; 

- Possuir Entrada HDMI; 

- Possuir Conversor Digital. 

- Tamanho de tela : 40” (Quarenta Polegadas); 

  

09 01 01 Aparelho de DVD: 

-Possuir controle remoto: 

-Possuir portas USB; 

-Reproduzir: DVD, CD, CD-R, VCD, SVCD, DVCD/ JPG e MP3; 

  

TOTAL GLOBAL   

 
Os recursos envolvidos nesta licitação são das propostas de aquisições de equipamentos/materiais permanentes 

do Fundo Nacional de Saúde nº 13993.364000/1180-11, 13993.364000/1180-12 e 13993.364000/1180-13. 

 
O objeto desta licitação deverá ser entregue de imediato ou até no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da 

adjudicação e homologação diretamente no Almoxarifado no Paço Municipal da Prefeitura de Tuiuti por conta 

da Contratada as despesas de seguros, transporte e tributos decorrentes da entrega. 
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ANEXO II 

 

  

 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pregão Presencial nº. 012/2019. 

 

Processo nº. 028/2019. 

 

 

 

A (nome do licitante), por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob o 

n._________, com sede ___________________, credencia como seu representante o 

Sr. (nome e qualificação), para participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe 

poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todos os demais 

atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 

10.520/2002. 

 

Local / Data, ____________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO III 

 

 

 

MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

Pregão Presencial nº. 012/2019. 

 

 

Processo nº. 028/2019. 

 

 

 

A (nome do licitante), por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob o 

n._________, com sede ___________________, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 

10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos nas cláusulas IV a VI do edital em epígrafe. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

 

Local / Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAR FORA DOS 02 (DOIS) ENVELOPES, NO CREDENCIAMENTO 
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ANEXO – IV 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Pregão Presencial nº. 012/2019. 

 

Processo nº. 028/2019. 

 

Empresa:____________________________________________________ 

 

CNPJ:________________________________________________ 

 

Fone: _______________________________________________ 

 

LOTE ITEM Quant. Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1      

1 2...      

TOTAL GLOBAL   

 

 

Prazo de entrega: 30 dias. 

 

Garantia e Assistência Técnica:_________________ 

 

 

Local/Data___________, ______ de ____________________ de ______. 

 

 

____________________________________________ 

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ) 

 

 

 

NOTA I: Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às 

especificações contidas no item V do Edital. 

NOTA II: A proposta poderá ser enviada via sistema específico no município 

conforme orientações do anexo V. 
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ANEXO – V 

 

 

 

 

 

 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

 

   DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que a empresa 

___________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 

nº 012/2019, realizado pela Prefeitura de Tuiuti. 

 

 

   .........................., aos........ de ..................... de ........... 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nome e assinatura do representante 

RG nº 
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ANEXO – VI 

 

ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO/REDAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS EM 

PROGRAMA ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO 

 

 

O programa “cotação Eletrônica de Preços” têm como objetivo registrar a proposta de 

preços oferecida pelo proponente referente determinada licitação. 

Identificar o representante da empresa, responsável pelo preenchimento dos dados, bem 

como a geração destas informações em arquivo para envio em conjunto coma a proposta 

impressa que comporá o envelope da proposta de preços. 

O conjunto de arquivos necessários à utilização são: 

• Instalador.msi 

• Processo_ano_númerodoprocesso_númerodofornecedor.kit (note que o nome do 

arquivo trás os dados: ano do processo e número do processo, para auxiliar na 

seleção quando existir mais de uma proposta na mesma pasta). 

Observação: É necessário que o sistema operacional Windows já possua a instalação dos 

componentes: 

Microsoft.NETFramework 2.0 (Windows XP), disponível no caminho: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5b2c0358-915b-4eb5-9b1d- 

10e506da9d0f&displayla ng=pt-br (opção NetFx20SP2_x86.exe) 

Microsoft .NET Framework 3.5, disponível no caminho: 

http://www.microsoft.com /downloads/thankyou .aspx?familyId=333325 fd-ae52-4e35- 

b531-508d977d32a6&displayLang=pt-br (opçãoDOWNLOAD) 

Microsoft .NET Framework 4, disponível no caminho: 

http://www.baboo.com.br/conteudo/modelos/Microsoft-NET-Framework 

4_a38566_z0.aspx 

 

1º PASSO – Instalação da “cotação Eletrônica de Preços” 

 

 
 

 

- execute o programa “KitProposta.msi”, contido no arquivo compactado enviado pela 

entidade que esta efetuando a licitação. Após o carregamento selecione a opção avançar. 

http://www.baboo.com.br/conteudo/modelos/Microsoft-NET-Framework
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- Altere o caminho de instalação para C:\PRONIM\KIT PROPOSTA, 

- Depois escolha a opção avançar em todas as etapas. 

- Será criando na área de trabalho atalho com o nome de  

 

 

2º PASSO – Preenchimento da Proposta 

 

a) Após a execução do aplicativo “Cotação Eletrônica de Preços”, será apresentada a tela 

a seguir. Efetue a leitura do quadro de Saudações que esta em azul. 

 

 

 
b) Selecione a opção “iniciar cotação”, selecione a pasta em que está o arquivo 

fornecido pela Divisão de Licitações e clique em abrir. 
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Fase 1 – Preenchimento Proposta - Serão carregados no programa todos os lotes e 

itens que compõem a licitação. Deste modo preencha a proposta, informando para cada 

item em que deseja participar o valor unitário*, a marca, o prazo de execução e validade 

da proposta. 

Opções extras para o usuário: 

Limpar proposta: selecione está ação para limpar os dados de TODOS os lotes e itens já 

cadastrados na proposta. 

 

 
Filtrar itens: Selecione está opção para selecionar o lote/item específico para cotação. 

 
Concluído o preenchimento da proposta, clique em “SALVAR PROPOSTA”. 

Observação: 

• É possível salvar a proposta em preenchimento e continuar preenchendo 

posteriormente. 

• O campo valor unitário deve ser preenchido com valor igual ou menor que o valor 

apresentado, caso seja preenchido com valor maior que o edital o item será 

desclassificado pela comissão de licitações. 

 

Fase 2 – Cadastrar Representante Legal – Clique em cadastrar representante legal: 
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Preencher os campos a seguir e clique em salvar: 

• O nome do representante legal; 

• O CPF (ou CNPJ se for o caso) do representante legal; 

• O cargo e a data de impressão da proposta. 

 

Após o preenchimento dos dados (itens e representante), solicitamos que seja impresso 

a proposta para conferência e caso a mesma esteja de acordo com a vontade do 

proponente, a mesma será assinada e carimbada para posterior envio. 

 
 

Fase 3 – Finalizar Proposta: 

 

Caso os dados digitados e conferidos estejam corretos, selecione a opção “Finalizar 

Proposta”, para que: 
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Selecione um nome para o arquivo, bem como o local de gravação do mesmo: 

 
 

Selecione um diretório e aponte o nome para o arquivo, sugerimos usar o mesmo nome 

do arquivo originalmente recebido, porém em pasta diferente o local de gravação do 

arquivo recebido. 

Em seguida, grave o arquivo.KIT em CD/DVD, para ser enviado junto com a proposta 

impressa. 

Caso for necessário alterar alguma das informações constantes na proposta comercial 

após a mesma já estar finalizada, selecione a opção REABRIR PROPOSTA: 

 

 
 

Obs: Caso for necessário reabrir a proposta, lembre-se que após alterar os dados, será 

necessário finalizá-la novamente e imprimir novamente para que constem no relatório as 

alterações. 


