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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO DE COMPRA N.° 53/2017 

 

 

O Municipal de União da Vitória - Paraná no uso de suas atribuições legais torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, obedecendo integralmente a Lei Municipal n.º 

4363, de 04 de fevereiro de 2014, a Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 3.555 

de 08 de agosto de 2000, o Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, o Decreto 5.504 de agosto de 

2005 e subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
IMPORTANTE: 
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de 

Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.  

Endereço: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br - Acesso identificado no link “licitações”  

 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 18h00min do dia 27/04/2017. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 28/04/2017 das 08h01min as 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 28/04/2017 a partir das 09h00min 
após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). 
 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:  

(informar o nº. da licitação) 

E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

Telefone: 0xx (42) 3521-1228 

Horário de expediente: das 12h às 18h00min 

LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. Para 

todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 
DO OBJETO - O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS.  
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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ANEXO 01 Termo de Referência; 

ANEXO 02 Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

ANEXO 03 Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da 

Empresa Empregadora; 

ANEXO 04 Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital; 

ANEXO 05 Declaração de Idoneidade; 

ANEXO 06 Modelo de Carta Proposta para Fornecimento;  

ANEXO 07 Declaração de Responsabilidade; 

ANEXO 08 Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP;  

ANEXO 09 Ficha Técnica Descritiva; 

ANEXO 10 Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO 11 Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato; 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A utilização do sistema de pregão eletrônico 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 
de julho de 2002.  

 
 1.2. O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente por 

autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP 
Brasil.    

 
1.3. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro indicado pelo Decreto Municipal n.º 65 publicado em 
26 de janeiro de 2017, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações públicas” constante na página da Internet da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).  
 
1.4. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da 
disputa de preços. 
 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 
 
2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.  
 
2.3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não será admitida a adesão à ata de registro de 
preços decorrente desta licitação. 
 
2.4. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não obrigando o Município à 
aquisição total. 
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2.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente 
licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio 
acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de indenização. 
 
2.6. Havendo nas descrições contidas no Anexo “01” do respectivo edital, qualquer especificação que os 
direcione para determinada marca, serão aceitos similares de igual ou superior desempenho; 
 
2.7. Todos os itens/produtos solicitados no lote do Anexo “01” deste edital deverão ser novos e sem 
uso; 
 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos; 
 
4.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no 
Anexo “08” para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto anexo 06 seu 
regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 
 
4.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico às empresas que apresentarem toda a documentação 
exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias, juntamente com o 
Anexo 09; 
 
4.4. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 
 
4.5. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente; 
 
4.6. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele 
indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até 
o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  
 
4.7. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá 
fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento; 
 
4.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do 
licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
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a) Ficha técnica descritiva (PROPOSTA ELETRÔNICA), Anexo 09, com todas as especificações do objeto 
da licitação conforme item 02.1 deste edital. 
 
4.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos 
recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.  
 
4.10. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de taxa 
de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/pages/portal/bbmnet/Pages/licitante/Taxas-de 
utilizacao.asp 
 
4.11. A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos 
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação 
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002. 
 
4.12. As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

 5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do Termo de 
credenciamento no item 4.8 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer 
corretora de mercadorias associada ou na própria Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br; 

 
5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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privativa. 
  
 5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias; 
 

 5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 
 
5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 

DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou diretamente do 
licitante) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.   
5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

 
5.10. Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através 
de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo-SP (11) 3293- 0700, Curitiba-
PR (41) 3320-7800, Porto Alegre-RS (51) 3216-3700 e Uberlândia-MG (34) 3212-1433. A relação 
completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida 
no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras. 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 5.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 
 5.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
5.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que 
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 
 
5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
 
5.15. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 
situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;                  
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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5.16. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será 
aceito pedidos de desclassificação do licitante para o lote alegando como motivo “erro de cotação” ou 
qualquer outro equívoco da mesma natureza. 
Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de 
desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só 
ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante; 
 
5.17. As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem  o retardamento da 
execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos 
conforme regra o artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002; 
 

  5.18. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes; 
 
5.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
5.20. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (Chat) ou e-mail divulgando data 
e hora da reabertura da sessão; 

 
5.21. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de 
tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; 
(FECHAMENTO RANDÔMICO) 
5.21.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil;  
 
5.22. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor 
preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
5.23. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  
 
5.24. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um 
melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública. 
 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte.  
Artigo 44: Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para a microempresa e empresas de pequeno porte. 
 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 



 

ESTADODO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4ºPavimentos 

Fone: 42-3521-1200e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

CNPJ 75.967.760/0001-71 
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

7 

 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
 
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço. 
 
Artigo 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 à 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. 
 
5.25. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
 
5.26. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação; 
 
5.27. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de menor preço. 
 
5.28. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
 
5.29. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 09 deste Edital, da Empresa Vencedora 
deverão ser encaminhados em vias originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços já 
readequada ao seu último lance, para o endereço da Prefeitura de União da Vitória - Paraná, 
localizada na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 4° andar – Centro – União da Vitória - PR. CEP: 84.600-
000 - Fone (42) 3521-1228. Pregoeiro (a): Paulo Marcelo Scheid. E-mail: 
licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO VIA E-MAIL E/OU FAX. 
 
5.29.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta 
vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos 
enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e 
aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso; 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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5.30. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.26. Será informado no 
Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 
 

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances; 
6.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada a ficha 
técnica descritiva, Anexo 09, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, 
contendo as especificações as marcas e os modelos, dos produtos ofertados, quando for o caso. A não 
inserção de arquivos ou informações contendo as especificações as marcas e os modelos dos produtos 
neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta. 
 
6.1.2. A Empresa não poderá ser identificada na proposta eletrônica de nenhuma forma, sob 
pena de desclassificação de sua proposta.  
 
6.1.3. Caso haja ausência de informações sobre os produtos ofertados na proposta inicial de preços, 
estas informações serão conferidas através dos catálogos enviados, sendo estas informações claras e 
atendendo ao edital será aceita a proposta. 
 
6.1.4. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a 
informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado 
nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 
estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
6.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Anexo 01 deste edital. 
 
6.3. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 
 

7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

 
7.1. A Empresa vencedora deverá enviar, juntamente com a documentação de habilitação, a Proposta de 
Preços escrita (Anexo 06), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada 
em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de 
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, 
número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 05.22, deste Edital; 
7.1.1. Na proposta final (Anexo 06) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada 
item ao novo valor proposto, considerando, inclusive a possibilidade do lote único contemplar vários 
itens ou produtos. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a 
cada item, a fim de que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global 
final. 
 
7.1.2. Na proposta escrita, deverá conter: 
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a. Valor unitário e total do item; 
b. Marca/Fabricante; 
c. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de validade ou 

de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  
d. Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do produto ou 

destacados; 
e. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais; 
f. Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 

completa avaliação, totalmente conforme descrito no Anexo 1 deste Edital. Deverá ser 
informada a marca e o modelo do produto ofertado. 

g. Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
 
7.2. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em) o menor valor no lote; 
 
7.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes 
ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital; 
 
7.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 
vigor; 
 
7.5. Serão rejeitadas as propostas que: 
 

a. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
b. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do produto licitado; 
c. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 
 

d. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital; 
 
8.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
8.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital; 
 
8.4. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.22 e 5.23 deste Edital, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
 



 

ESTADODO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4ºPavimentos 

Fone: 42-3521-1200e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

CNPJ 75.967.760/0001-71 
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

10 

 

8.5. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
 

9. DA HABILITAÇÃO  

 
9.1. Deverão constar os seguintes documentos: 

 
9.1.1. DAS DECLARAÇÕES 

 
a. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 

penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93. (Anexo 02); 

 
b. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. (Anexo 03); 

 
c. Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital. (Anexo 04); 

 
d. Declaração de Idoneidade. (Anexo 05); 

 
e. Declaração de Responsabilidade. (Anexo 07); 

 
f. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 08); 

 
9.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a. Apresentação de 01 (um) ou mais, atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter fornecido produtos constantes do 
objeto desta licitação, informando ainda, sempre que possível, se foram cumpridos os prazos 
estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades, em papel 
timbrado, assinados e datados. 

 
9.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 

 
a. Documento com foto; 

 
b. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação 
de eleição dos seus administradores; 

 
d. Inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 
 

e. 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; 
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f. Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar n° 123/2006, Artigos 44° e 45°, 
deverá comprovar através da Certidão Simplificada da Junta Comercial seu 
enquadramento no regime das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

9.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)/ Ministério da 
Fazenda; 
 

b. Alvará de localização válido; na hipótese de apresentação de alvará com prazo 
indeterminado ou a título precário deverá ser apresentado o comprovante de 
pagamento válido da taxa para o exercício corrente. 

 
c. Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, da Divida Ativa da 

União e de Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 
03/11/2014); 

 
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

 
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 

f. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme prevê a Lei Federal n.º 12.440, de 
07/07/2011; 

 
g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 
9.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 

 
a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da 

proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos 
envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data 
da apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha substituir. 
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b.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo 
contador; 
 
b.2.  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso; 
 
b.3. As Microempresas e as empresas de pequeno porte, também deverão enquadrar no disposto 
neste item, devendo apresentar, o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso, devidamente registrado; 
 
b.4. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

1. Publicados no Diário Oficial; ou 
2. Publicados em Jornal; ou 
3. Por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; 

ou 
4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicilio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 
Abertura e Encerramento. 
 

b.5) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas ao IND 
DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro digital junto a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 
Obs. As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de abertura 
publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente. 
 
9.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 
a) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou, apresentados os respectivos 
originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão; 
 

b) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Prefeitura Municipal 
de União da Vitória - Paraná, válido na data de abertura desta licitação, substituirá a 
apresentação dos documentos referentes aos itens: (COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
JURÍDICA - 9.1.2 - alíneas “c, d, e”); (COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – 9.1.3 - 
alíneas “a, b”) e (COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – 9.1.4 - 
alínea “b”).  
 

c) 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. 

 
d) 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, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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e) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior “d”, 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. 

 
f) A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 

 
g) Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 90 

(noventa) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este item os 
documentos cuja validade é indeterminada; 
 

h) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 
na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. Os licitantes 
que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem 
provar sua regularidade serão inabilitados. 

 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
 10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado 

poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 
 
10.2. A Pregoeira emitirá sua decisão no prazo de até 24 horas, procedendo aos encaminhamentos 
necessários. 
 
10.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente; 
 
10.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo, 
através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, 
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente; 
 
10.5. A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e motivada 
importará a preclusão do direito de recurso; 
 
10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
 
10.7. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 
 
10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.9. Os recursos deverão ser cadastrados no site da Bolsa: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
enviados em uma via original, para a Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, no endereço: 
Praça Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro – União da Vitória – Paraná – CEP 84.600-000, setor de 
licitação, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e 
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assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. O documento deverá ser 
protocolado nesta Prefeitura (Térreo). 
 

11.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, 
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 
sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 
 
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 
exceto prazo de entrega. 
 
11.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução 
do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, pelo infrator:  
 
a) advertência; 
 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, prevista no art. 11 do Decreto Municipal nº. 13159/06; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 

12.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para futura contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses contados da 
data de sua assinatura; 
 
12.2. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de 
Preços, é facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar o 
item específico ou a licitação. 
 
12.3. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
12.3.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b. Não retirar a respectiva Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração/SMS, sem justificativa aceitável; 
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c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

d. Tiver presentes razões de interesse público; 
 
12.3.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador; 
 
12.3.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior devidamente comprovado desde que seja formulado com antecedência de 30 (trinta) 
dias. 
 
12.4. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
 
12.4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao Município de União da 
Vitória promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
 
12.4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
12.4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município de União da 
Vitória – Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos poderá: 
 

a. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
12.4.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória  deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 
 

13. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze) meses, 
conforme a necessidade da Secretaria. Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues de acordo 
com as solicitações da Secretaria de Educação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da Ordem de Compra.  
 
13.2. A entrega dos produtos dar-se-á no setor de Almoxarifado localizado na Rua Cel. Amazonas n° 
491 - Centro, União da Vitória – PR, CEP 84.600.000, fone: 0xx42 3903 - 1600, no horário das 
08h00min até 11h30min / 13h30min às 17h00min de segunda à sexta – feira, após assinatura do 
contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando se ao Município o direito de 
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recusar aqueles em desacordo com o pedido.  
 
13.3. As entregas deverão ser feitas respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas na 
proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não 
aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da 
inadimplente; 
 
13.4. Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda 
que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento 
expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o qual posteriormente notificará a empresa 
vencedora, para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;  

13.4.1. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as 
especificações, todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo este 
providenciar com a máxima urgência a sua substituição ou adequação ao edital. 

 
13.4.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do 
objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através de 
Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo de 
penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei n.º 8.666/93 e 
alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

 
13.6. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao 
atendimento das exigências contidas neste edital. 
 
13.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 
 
13.8. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos. 
 
13.9. O prazo de validade dos itens entregues deverá ser no mínimo de 18 meses. 
 
13.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata Contrato. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES 

 
14.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
 

14.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por 
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados.  
 
14.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
14.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
14.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda:  

a. Efetuar a entrega/execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, modelo, fabricante; 

b. Responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

c. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos;  

d. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação;  

e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

f. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

15.  DO PAGAMENTO 

 
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados, 
mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória, desde 
que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após terem sido 
aprovados pelo setor competente do mesmo (Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos). 
 
15.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória (Secretaria Municipal de Saúde), os pagamentos serão liberados. 
 
15.3. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.   
 
2.005.3390.30 - 1000 - 27/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2.006.3390.30 
- 1000 - 34/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.006.4490.52 - 1000 - 
40/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.017.4490.52 - 1104 - 162/2017   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.045.3390.30 - 1510 - 264/2017   -   MANUT. DOS 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.011.3390.30 - 1000 - 81/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC 
DE TRANSP E SERV PUBLICO 2.011.4490.52 - 1000 - 86/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE 
TRANSP E SERV PUBLICO 2.017.3390.30 - 1103 - 149/2017   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA 
EDUCACAO 2.064.4490.52 - 1000 - 327/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES 2.045.4490.52 - 1510 - 271/2017   -   MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.027.4490.52 - 1000 - 294/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
2.030.4490.52 - 1000 - 315/2017   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 2.070.3390.30 - 
1000 - 330/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.028.4490.52 - 1000 - 
304/2017   -   MANUTENCAO SEC INDUSTRIA, COMERCIO 2.029.3390.30 - 1000 - 307/2017   -   
MANUTENCAO DO FUNDO DE TURISMO 2.030.3390.30 - 1000 - 312/2017   -   MANUTENCAO 
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SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 2.076.3390.30 - 1000 - 396/2017   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE 2.005.4490.52 - 1000 - 30/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
2.007.3390.30 - 1000 - 67/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.071.4490.52 - 
1303 - 231/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.080.3390.30 - 1000 - 415/2017   -   
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 2.080.4490.52 - 1510 - 420/2017   -   
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 2.017.4490.52 - 1000 - 161/2017   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.070.4490.52 - 1000 - 334/2017   -   MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.076.4490.52 - 1000 - 403/2017   -   MANUT.SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE 2.007.4490.52 - 1000 - 70/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
2.023.4490.52 - 1104 - 181/2017   -   MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL 
2.027.3390.30 - 1000 - 290/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
2.002.4490.52 - 1000 - 6/2017   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.071.3390.30 - 1000 - 
217/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.074.4490.52 - 1303 - 285/2017   -   
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.072.4490.52 - 1303 - 253/2017   -   ATENÇÃO 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.064.3390.30 - 1000 - 320/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES  
 

16.  REAJUSTAMENTO 

 
16.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada à ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar 
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. Comprovada a redução 
dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo 
a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de 
Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.  
 

17.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal 
de União da Vitória - Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de 
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O 
Município de União da Vitória - Paraná poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 
17.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
 
17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 



 

ESTADODO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4ºPavimentos 

Fone: 42-3521-1200e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

CNPJ 75.967.760/0001-71 
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

19 

 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação; 
 
17.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado; 
 
17.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital; 
 
17.9. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 
da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada; 
 
17.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná;  
 
17.11. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário 12h00min às 
18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, telefone (42) 3521-1237 para melhores 
esclarecimentos; 
17.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos 
da licitação e não será devolvida ao proponente;  
 
17.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário; 

  
17.14 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

 
União da Vitória, 06 de abril de 2017. 

 
 
 
 

HILTON SANTIN ROVEDA  
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DA BASE LEGAL 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 4363 de 
04 de fevereiro de 2014, Lei Federal n.º 10.520, Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e 
subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares. 
 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA: 

 
 

Item Und Descrição Quant Marca Val Unit Val Total 
R$ 

 
01 

 
Und 

 
IMPRESSORA A3 
Tipo de impressora: Jato de Tinta 
Sistema de Impressão: Preto, Amarelo 
Conexões: USB 2.0 de alta velocidade 
Wireless: Não 
Velocidade em cores: Até 17ppm 
Velocidade em preto: Até 30ppm 
Resolução máxima em preto: Resolução  
máxima: 5760 x 1440 dpi 
Resolução máxima em cores: Resolução 
máxima: 5760 x 1440 dpi 
Consumo: Imprimindo 19W, Em repouso 1,4W 
Ciclo mensal de trabalho: Não informado. 
Capacidade da bandeja: Bandeja de entrada: 100 
folhas de papel A4 (75g/m2) / Bandeja de saída: 
40 folhas de papel A4 (75g/m2). 
Suprimentos Preto: T664120 - 3.550 páginas 
Ciano: T664220 - 5.700 páginas Magenta: 
T664320 - 5.700 páginas Amarelo: T664420 - 
5.700 páginas 
Sistema Operacional: Windows XP/XP 
Professional x64 Edition/Vista/7/8 Mac OS X 
10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x 
Cor da impressora: Preto 
Conteúdo da Embalagem: Impressora - Tanque 
de Tinta / 2 garrafas Pretas T664, 1 garrafa 
Ciano T664, 1 garrafa Magenta T664, 1 garrafa 
Amarela,T664, Cabo de alimentação, CD de 
instalação e Softwares, Guia de instalação rápida, 

 
05 

  
3.500,00 

 
17.500,00 
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Manual do Usuário, Cabo USB. 
Voltagem: 110V 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - 
AxLxP 21,5x70,5x32,2cm 
Peso líq. aproximado do produto (kg) 12,2kg 
Garantia do Fornecedor: 12 meses 
 
Referência: Modelo L1300 
 

 
02 

 
Und 

 
DVRS COM GERENCIAMENTO DE IMAGENS. 
Com o sistemas para smartphones e para 
computadores desktop, gerenciamento das 
imagens  realizado localmente ou de qualquer 
lugar pela internet, com o DDNS gratuito a 
configuração simples. Saída de vídeo HDMI 1.3, 
entradas de áudio e alarme, 1 ano de garantia e 
assistência técnica em todo o Brasil.  
24 canais de vídeo, 4 canais de áudio e 16 
entradas de alarme. 6 canais com gravação em 
D1 (704x480) 30 FPS 
 Imagens em tempo real 
 Posicionamento 3D 
 Visualização de imagens via smartphones 
 Playback Multiview 
 Busca Inteligente 
 Gerenciamento dos HDs 
 Controle total mesmo a distância 
 Detecção de movimento 
 Sistema Dual Bitstream 
 Compatível com DDNS - Serviço de nome de 
domínio gratuito 
Pentaplex Real - visualização, gravação, 
reprodução, backup e acesso remoto 
 Interface exclusiva totalmente em português 
1 ano de garantia 
Entradas e saídas de alarme configuráveis 
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3.700,00 

 
74.000,00 

 
03 

 
Kits 

 
KITS PLACA MÃE PROCESSADOR E MEMÓRIA  
Motherboard: 
* Todos os capacitores solidos 
* 1 Controladora padrão SATA-6gbps; 
    Com suporte para no minimo2 dispositivos; 
* 4 interfaces padrão USB 2.0; 
* 2 interfaces padrão USB 3.0; 
* 2 interfaces padrão PS/2 para teclado e Mouse; 
* 4 slots de memória com capacidade de 
instalação de 32,0 GB; 
* 1 slot padrão PCI-E; 
* 1 slot padrão PCI-X, livre após a instalação de 
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1.950,00 

 
78.000,00 
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todos os dispositivos solicitados nesta 
especificação; 
Processador: 
* igual ou acima de 8 Cores e threads (somados); 
* Velocidade clock interno igual ou acima de 2,7 
GHz; 
* Cooler recomendado pelo fabricante do 
processador; 
Referencial acima da penúltima geração atuais 
(ex: Intel de 6ª geração acima) 
Memória RAM: 
* DDR-3 ou 4; 
* Totalizando 4,0 GB; 
* Capacidade mínima do pente de 4,0 GB; 
* Velocidade de 1666 MHz; 
Interface de rede interna: 
* Conexão em slot PCI de 32 bits ou on-board; 
* Porta padrão IEEE 802.3u 10/100/1000Base-
T; 
* Autosense; 
* Conector RJ-45; 
Compatibilidade: 
Manuais, drivers e acessórios: 
* Fornecer manuais para instalação e 
configuração, mídias e acessórios de todos os 
componentes instalados; 
* Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, 
instalados, configurados e ativados, bem como 
suporte técnico para os mesmos; 
Garantia: 
* On-site de 36 meses; 
* Horário de atendimento das 08h00 às 18h00, 
em dias úteis; 
* Solução do problema em 48 horas, após o 
registro da ocorrência; 
 

 
04 

 

 
Und 

 
MOUSE ÓPTICO de 3 teclas, dispositivo de 
rolagem (scroll), e mouse padergonomico; 
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50,00 

 
5.000,00 

 
05 

 

 
Und 

 
TECLADO 107 TECLAS PADRÃO ABNT II; teclas 
macias e ergonomia - padrão microsoft 
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50,00 

 
5.000,00 

 
06 

 
Und 

 
FONTE:  tensão de entrada automatica entre 
±100/127 e ±208/220 VAC, PFC ativo, 300W. 
 

 
200 

  
280,00 

 
56.000,00 

 
07 

 
Und 

 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: 
Taxas de transferência SATA suportadas (GB/s) 
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390,00 

 
39.000,00 
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6.0/3.0/1.5  
Taxa máx. de transferência sustentável144MB/s 
* SATA-6;7200rpm 
* Velocidade de transferência de 300 MBps; 
* Capacidade de armazenamento de 500 GB; 
* Tempo médio de acesso de 8,9 ms; 
* Velocidade de rotação de 7.200 rpm; 
* Cache de 8,0 MB; 
 

 
08 

 
Und 

 
CÂMERA INFRA HDCVI 2,7MM - 12MM VHD 
3230 VF FULL HD. 
Compatível com tecnologia HDCVI. 
Resolução FULL HD. 
Lente Varifocal de 2,7 a 12mm. 
Proteção contra impactos. 
Imagens nítidas e iluminação uniforme no modo 
noite.  

 
100 

  
540,00 

 
54.000,00 
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Und 

 
FONTE 12V 5,0 A CHAVEADA COLMEIA CFTV  
Especificações: Fonte 12V contra curtos, 
estabilizada em proteção contra curto e 
sobrecarga. 
Modelo: Fonte 12V 5ª  
Tensão de Entrada: 90~260 Vca, 50/60 Hz. 
Corrente de Saída: 5ª (60 Watts). 
Proteção: limitação de potencia e proteção 
contra sobre corrente na saídas de tensão. 
Função Nobreak: Não. 
Trimpot para regulagem (para distancias 
maiores que 100 metros). 
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140,00 

 
14.000,00 

 
10 

 
Und 

 
HDD 3,5 SISTEMA SEGURANÇA VIGILANCIA 
SEAGATE 
ST1000VX000 SURVEILLANCE 1 TERA 7200RPM 
64MB CACHE 24 X 7 SATA 6GB/S 
 

 
30 

  
430,00 

 
12.900,00 

 
11 

 
Und 

 
HDD 3,5 SISTEMA SEGURANÇA VIGILANCIA 
SEAGATE 
ST1000VX000 SURVEILLANCE 2 TERA 7200RPM 
64MB CACHE 24 X 7 SATA 6GB/S 
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600,00 

 
18.000,00 

 
12 

 
Und 

 
POE 
Ubiquiti Fonte Poe-24v 0,5amp 12w *gp-a240-
050g 
Dimensão: 88 x 57 x 33 mm (3.47 x 2.24 x 1.30") 
Peso: 158.5 g (5.59 oz) 
Voltagem de saída: 24VDC @ 1.0A 
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100 

 
4.000,00 
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Porta Gigabit Lan: Sim 
Reset remoto: sim 
Botão de Reset: sim 
Voltagem de Entrada: 90-260VAC @ 47-63 Hz 
Corrente de Entrada: 0.6A @ 120VAC, 0.4A @ 
240VAC <60A Pico @ 120VAC, <120A Pico @ 
230VAC. 
Frequência: 65khz 
Temperatura: 0to 40° C (32 to 104° F) 
Para uso em substituição em caso de falha – 
manutenção das antenas Ubiquiti já instaladas na 
Rede. 
 

 
13 

 
Und 

 
SWITCH 48 PORTAS  
Referencia : Marca: HP - Modelo: JG927A 
 
Especificações Técnicas: 
- Switch avançado com gerenciamento 
inteligente Gigabit de 16 portas com 4 portas de 
GbE SFP 
- 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação 
automática 
- 4 portas SFP 1000 Mbps 
- Suporta um máximo de 48 portas 10/100/1000 
com detecção automática e mais 4 portas SFP 
1000BASE-X, ou uma combinação 
Memória e processador: - MIPS a 500 MHz 
- 32 MB de flash; - Tamanho do buffer de 
pacotes: 4,1 Mb 
- SDRAM de 128 MB  
- Latência de 100 Mb: < 5 µs 
- Latência de 1000 Mb: < 5 µs 
Capacidade de produção até 77,4 Mpps 
Capacidade de routing/switching104 Gbps 
- IMC - Centro de gerenciamento inteligente 
- Interface de linha de comando limitada 
- Navegador Web 
- SNMP Manager 
- IEEE 802.3 Ethernet MIB 
Conteúdo da Embalagem: 
- 01 Switch  
- 01 Cabo de força 
- 01 kit para montagem em rack 
- 01 Cabo do console 
- 01 Conjunto de documentação 
Garantia 
 Life-time 
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4.000,00 

 
4.000,00 
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Und 

 
ACCESS POINT 

 
60 

  
600,00 

 
36.000,00 
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Modelo de referencia MikroTik 951G-2HND  
 
Características 
Velocidade da CPU 600MHz 
Núcleos de CPU 1 
RAM 128MB 
Portas LAN 5 
Gigabit Sim 
MiniPCI 0 
Sem fio integrada 1 
Padrões sem fio 802.11b/g/n 
USB 1 
Power Jack 8-30V DC 
Suporte 802.3af Não 
PoE 8-30V DC na ether1 
Monitor de voltagem Não 
PCB temperatura do monitor Não 
Monitor de temperatura da CPU Não 
Dimensões 113x138x29mm 
Sistema Operacional RouterOS 
Faixa de temperatura -20C .. 50 C 
RouterOS Licença L4 
Ganho da antena 2.5dBi 
Monitor de corrente não 
TX poder 30dBm 
CPU Atheros AR9344 
Max Consumo de energia Até 7W 
 

 
15 

 
Und 
 

 
RB 941 2HND 
Modelo de referencia MIKROTIK- 
ROUTERBOARD RB 941-2ND-TC L4 (HAP LITE) 
 
Especificações do produto 
Freqüência nominal CPU 650 MHz 
CPU contagem de núcleos 1 
Tamanho de RAM 32 MB 
Portas Ethernet 10/100 4 
Modelo de chip sem fio QCA9533-BL3A 
Padrões sem fio 802.11b / g / n 
Tensão de entrada suportada 5 V - 5 V 
Nível de licença 4 
Antena ganho DBI 1,5 
CPU QCA9533-BL3A 
Consumo Máximo de Energia 3W 
Número de cadeias 2  
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250,00 

 
7.500,00 

 
16 

 
Und 

 
NOBREAK 700VA 
Modelo de referencia no-break Back-UPS ES 700 
BZ700-BR VA APC 
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400,00 

 
20.000,00 
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Detalhes Técnicos: 
Tensão/Voltagem –115V 
Modelo: Nobreak APC UPS BZ700-BR VA 
Garantia: 2 Anos 
Entrada –Tensão nominal de entrada: 120V 
-Frequência de entrada: 60 Hz +/- 1 Hz 
-Comprimento do Cabo: 1.52 metros 
-Intervalo de tensão de entrada ajustável para as 
principais operações: 88 –139V 
Saída –Tensão nominal de saída: 115V 
-Capacidade de Potência de Saída: 350 Watts / 
700 VA 
-Freqüência de Saída (sincronizada com rede 
elétrica): 60 Hz 
-Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada 
-Proteção Necessária na Corrente de Saída: 15ª 
Baterias & Tempo de operação  
-Autonomia de 50 minutos 
-Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido 
livre de manutenção : a prova de vazamento 
-Tempo de recarga típico: 24 hora(s) 
-Cartucho de substituição de bateria: RBC110 
-Quantidade de RBC™: 1 
Comunicação & Gerenciamento 
-Porta de Interface USB para Gerenciamento 
-Cabo USB e Software PowerChute26ubstitui 
-Painel de controle: Display de LED status com 
indicadores para Online: Troca de bateria : e 
Falha no cabeamento 
-Alarme 26ubsti: Soar alarme quando na bateria : 
Alarme distinto de pouca bateria: tom de alarme 
continuamente sobre carregado 
Proteção contra surtos e filtragem 
-Classe de surto de energia: 340 Joules 
-Filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de 
ruídos : passagem do surto de 5% IEEE : tempo 
de resposta de ‘clamping’ zero : de acordo com 
UL 1449 
Conformidade  
-Aprovações: CSA C22.2 No. 107.1,FCC parte 15 
classe B,FCC Paret 68,NOM,TUV-C,UL 1778 
-Garantia Padrão: Reparo ou substituição por 2 
anos 
-Atendimento a normas ambientais: 
RoHS,REACH: Contains No SVHCs 
Proteção para 
4 Tomadas Elétricas 
Autonomia 
42 minutos 
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17 

 
Und 

 
MONITORES 18’5 
Modelo de referencia: Monitor LED AOC 970Swnl 
(18,5''/ 20.000.000:1/ 5ms/ HD/ Ec - PN # 
e970Swnl 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Características de tela: Tamanho do painel 
18,5"Widescreen (painel LED);Tamanho da 
imagem visível 47,0 cm; Pixel pitch 0,3 mm; 
Brilho 200 cd/m²  
Relação de contraste dinâmico (DCR) 
20.000.000:1  
Tempo de resposta 5ms 
Ângulo de visão horizontal 90°  
Ângulo de visão vertical 50°  
Frequência de varredura horizontal 30 KHz ~ 60 
KHz  
Frequência de varredura vertical 50 ~ 75 Hz  
Largura de banda 85 MHz  
Compatibilidade Windows, MAC, Linux 
Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD)  
Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz 
(HD)  
Suporte de cores Maior que 16 Milhões  
Consumo Ligado < 15 Watts (típico), Stand By< 
0,5 Watt 
Controles Manuais Power  
Características físicas  
Peso bruto (Kg) 2.57  
Dimensões com base - (L x A x P) mm 437,4 x 
336,8 x 156,0  
Peso líquido (Kg) 1.97  
Dimensões sem base - (L x A x P) mm 437,4 x 
273,1 x 48,0  
Embalagem - mm 488 x 102 x 348  
Entradas  
Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz  
Conexões  
Conectores Analógico (RGB)  
Recursos  
Plug& Play DDC2B/CI  
Energy Star Sim (EPA) 
 

 
100 

  
470,00 

 
47.000,00 

 
18 

 
Pct 

 
CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT6 - PCT COM 10 
Modelo de refenciaCONECTOR FÊMEA GIGALAN 
AUGMENTED CAT.6A UTP FURUKAWA 
 
Características Construtivas 
Cor Azul, bege, branco, negro e vermelho 
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145,00 

 
2.900,00 
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Tipo de material Termoplástico de alto impacto 
não propagante à chama UL 94V-0 
Material do contatoelétrico Bronze fosforoso 
com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 
µm) de níquel 
Diâmetro do condutor 22 a 26 AWG 
Padrão de montagem T568A/B 
Codificação 
35080011 Branco 
35080012 Bege 
35080013 Preto 
35080015 Azul 
35080018 Vermelho 
Acessório para conexões em salas de 
telecomunicação e área de trabalho. 
Performance 
Força de retenção entre 
jack e plug Mínimo 133 N 
Quantidade de ciclos =1000 RJ-45 e =200 RJ-11 
=200 no bloco IDC 
Resistência de isolamento 500 MO 
Resistência de contato 20 mO 
Resistência DC 0,1 O 
Prova de tensão dielétrica 1000 V (RMS, 60 Hz, 1 
min) 
Força de contato 0,98 N (100 g 
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Und 

 
ALICATE DE CRIMPRAR RJ45 PROFISSIONAL 
 
Modelo de referencia ALICATE DE CRIMPAGEM 
RÁPIDA PREMIUM 35060301 FURUKAWA 
 
Conexão simultânea de até 08 condutores 
metálicos isolados em terminais de conexão 
padrão 110 IDC; 
- Módulo substituível; 
- O sistema de conexão efetuado sem impacto; 
- - Crimpagem uniforme  
- Que permita 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. 
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350,00 

 
3.500,00 

 
20 

 
Und 

 
BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS – USO 
EM CAMPO 
Modelo de referencia Bolsa de lona 320 x 190 x 
280 mm com 18 bolsos - BL 010Vonder 
 
Capacidade máxima de carga 10 kg. 
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230,00 

 
920,00 
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Confeccionada em lona reforçada com alças em 
nylon com abertura total, reforço metálico na 
parte superior, fundo emborrachado reforçado a 
prova dágua, ziper extra reforçado e 18 
divisões/bolsos sendo 10 na parte interna e 8 na 
externa 
Material da bolsa de lona para ferramentas: Lona 
Comprimento da bolsa de lona para ferramentas: 
320,0 
Largura da bolsa de lona para ferramentas: 190,0 
Altura da bolsa de lona para ferramentas: 280,0 
Peso: 1.43 Kg 
 

 
21 

 
Und 

 
RACK 6U  
Estrutura monobloco com teto, base e fundo 
confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, 
espessura 0,91 mm). 
Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço 
SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm). 
Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, 
espessura 1,20 mm) com visor em 
PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. 
Duas réguas de plano para montagem reguláveis 
na profundidade sendo estas confeccionadas em 
chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 
mm) com furações quadradas (padrão europeu) 
de 9,0 mm para porca gaiola. 
Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a 
fixação do mini rack à parede, 
produtoacompanha 2 parafusos sextavado bucha 
10. 
Na base (parte superior) uma abertura (oblonga) 
de 127 x 25 mm com pré disposição para kit 
ventilação e entrada e saida de cabos 
Na parte inferior uma abertura para entrada e 
saída de cabos. 
Nas quinas do rack proteção de plástico para 
evitar amassados e arranhões no transporte. 
O produto estampado, dobrado, soldado, 
eletrozincado e pintado em epóxi-pó PRETO. 
Dimensões externas: 
Largura: 57cm 
Altura: 36cm 
Profundidade: 37cm 
Aplicação 
• Produto indicado para acomodação de 
equipamentos e acessórios leves como switches, 
modems, centrais telefônicas, etc.  
• Garantia de um ano contra eventuais defeitos 
de fabricação de suas partes ou componentes, 
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450,00 

 
13.500,00 
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contados e comprovados pela data de emissão do 
comprovante fiscal de venda, com atendimento 
no próprio local de aquisição. 
 
Características Construtivas 
• Mini-Rack de altura 4U a 12U (1U = 44,45mm), 
e largura de 19 polegadas, conforme Norma 
ANSI/TIA/EIA-310D. 
• Construído com chapas de aço SAE 1010/1020. 
• Porta frontal embutida, com visor em acrílico, 
fecho e chave. 
• Laterais, porta removíveis, com aberturas para 
ventilação e fecho de engate rápido. 
• Plano de fixação móvel, com opção para 
instalação de plano auxiliar. 
• Abertura superior para ventilação, com 
capacidade para instalação de dois ventiladores. 
• Pintura epóxi-pó texturizada. 
Composição do produto 
• O produto é composto por: 
Gabinete metálico padrão; 
Parafusos e buchas para fixação. 
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Und 

 
PATCH PANEL 
Referencia PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 
1U ALTA DENSIDADE FURUKAWA 
 
PATCH PANEL DESCARREGADO 
48P 1U ALTA DENSIDADE 
Padrão RoHSCompliant 
Ambiente de Instalação Interno 
Ambiente de Operação Interno não agressivo 
Compatibilidade Toda linha FCS  
Garantia 12 meses 
Confeccionado em aço. 
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência 
a riscos na cor preta. 
Produto resistente e protegido contra corrosão, 
para as condições especificadas de uso em 
ambientes internos (TIA/EIA-569). 
Largura de 19", conforme requisitos da norma 
TIA/EIA-310E. 
Painel compacto de 1U de altura e 48 posições 
descarregadas, otimizando o espaço requerido 
em racks. 
Produto desenvolvido para alta densidade de 
cabos. 
Todas as posições são numeradas permitindo a 
identificação das conexões. 
Para completar as 48 posições, é necessário a 
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790,00 

 
7.900,00 
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utilização de conectores da linhaMultiLan Cat.5e 
ou GigaLan Cat.6. 
Encaixe compatível com toda a linha de 
conectores fêmea, módulos F, módulos com 
adaptadores ópticos e de áudio e vídeo, etc. 
Permite escalabilidade no número de portas 
conforme crescimento da planta. 
Fornecido com parafusos de fixação e guia de 
cabos traseiro. 
Fornecido sem os conectores (descarregado) 
 
Características Construtivas 
Largura 482,6 mm 
Altura 44,45mm (1U) 
Profundidade 9,9mm 
Espessura da Chapa 1,5mm 
Cor Preto 
Tipo da Pintura Epóxi 
Espessura da Tinta 0,1mm 
Tipo de Conector RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tampa 
cega 
Quantidade de posições 48 posições 
Acessório Parafusos de conexão 
Dimensão (LAP) 495 x 54 x 105 mm 
Soluções Relacionadas Gerenciamento de cabos e 
acessórios. 
Normas Aplicáveis 
Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL 
BUILDING STANDARD FOR 
TELECOMMUNICATIONS 
PATHWAYS AND SPACES 
TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, 
AND ASSOCIATED EQUIPMENT 
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Rolo 

 
ROLOS ORGANIZADOR DE CABOS REDE  
Em Velcro Dupla Face comprimento (3 metros) e 
largura (2cm).  
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25,00 

 
500,00 
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Und 

 
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT 
BRANCO 
- Led indicador de funcionamento no botão 
liga/desliga.  
- Extensão para conexão de até 5 tomadas 
simultaneamente utilizando apenas uma tomada. 
- De acordo com o novo  Padrão Brasileiro de 
tomadas nBR-14136. 
- 5 tomadas do tipo tripolar organizadas de 
forma horizontal  
- Dispositivo de Proteção Interno que 
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50,00 

 
5.000,00 
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Interrompe o Circuito do Aparelho Quando 
Ocorre Sobrecargas. 
- Ideal para Eletroeletrônicos em Uso em : 
- Geral como, 
Computadores,Hubs,Impressoras,faxmodem,som 
e video,pabx,equipamentohospitalar,caixa 
registradora e entre outros .... 
- RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO: 
- Potência máxima do conjunto: 1000VA 
- Corrente máxima do conjunto: 10 A 
- Tensão de entrada e saída: 110/220V 
(ENTRADA E SAÍDA) 
- Cabo: PP plug NBR 14.136 
- Comprimento do cabo: 1,50 mts 
- Lâmpada indicando a voltagem da rede. 
- Porta fusível com 1  
- Lâmpada indicando o funcionamento do filtro e 
protetor. 
- Bitola: 3 x 0,50mm 
- Tomadas: NBR 14.136 (tripolar) 
- Frequência de entrada: 60Hz 
- DIMENSÕES: (APROXIMADAS) 26,5 cm 
comprimento x 4,8 cm largura x 3,5 cm altura. 
- Gabinete: Plástico de alta resistência 
- Protetor contra sobrecarga: Sim 
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ESTABILIZADOR 500W 
Modelo de referencia ESTABILIZADOR APC 
MICROSOL CUBIC500-BR 500W 115/115V 4 
TOMADAS - APC  
Proteção contra subtensão e sobretensão desliga 
automaticamente o estabilizador caso a tensão 
atinja níveis mais altos ou mais baixos que o 
suportado pelo estabilizador. 
Banda larga de tensão estabiliza tensão mesmo 
em redes elétricas com tensão muito alta ou 
muito baixa Proteção contra sobrecarga protege 
o estabilizador, desligando- o automaticamente 
em casos de sobrecarga 
Proteção contra sobreaquecimento protege o 
estabilizador contra danos, desligando-o caso a 
temperatura de operação atinja niveis muito 
altos. 
Filtro de ruídos atenua ruídos EMI/RFI, que 
podem causar mau funcionamento e 
travamentos dos equipamentos protegidos. 
Regulação Automática de Voltagem (AVR) 
Automaticallystepsuplowvoltageandstepsdown 
high voltagetolevelsthat are suitable for 
yourequipment. 

 
150 

  
190,00 

 
28.500,00 

http://www.apcloja.com.br/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo_busca=marca&codigo_marca=92
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Proteção 
LEDs indicadores permite fácil entendimento do 
status do estabilizador e da rede elétrica 
Especfificações Técnicas: 
 
Saída 
Número de Tomadas 4 
Tipo de Tomada NBR14136 
Entrada  
Frequência de entrada 60 Hz 
Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136  
Comprimento do Cabo 0.91 metros 
Físico  
Cor 
Preto 
Conformidade 
Aprovações 
INMETRO 14.373:2006 
Garantia Padrão 
4 anos de reparo ou substituição 
 

 
26 

 
Cxa 

 
CAIXA DE CABO DE REDE DE 305 METROS 
CAT6 VERMELHO 
Modelo de referencia GIGALAN CAT.6 U/UTP 
23AWGx4P - LSZH 
 
Construção RoHSCompliant 
Categoria 6 U/UTP (não blindado) LSZH 
Características Gerais  
Descritivo 
Condutor de cobre nu isolado com polietileno 
termoplástico adequado. Os condutores são 
trançados em pares. Capa externa em LSZH 
(LowSmoke Zero Halogen) e composto por 
materiais que cumprem com a diretiva 
européiaRoHS 
(RestrictionofcertainHazardousSubstances). 
Ambiente de Instalação Interno 
Ambiente de Operação Não agressivo 
Compatibilidade Toda a linha FCS 
Aplicações  
1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das 
normas ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801 
2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS 
(RestrictionofHazardousSubstances) 
3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões 
atuais de redes citados abaixo: 
a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-
0018.000, 155/51/25 Mbps; 
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 

 
20 

  
1.600,00 

 
32.000,00 
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c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 
baseT, IEEE 802.3an 2006; 
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 
g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; 
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 
j. Compatível com conector RJ-45 macho Cat.6; 
k. TSB-155 
l. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; 
Normas Aplicáveis 
ANSI/TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 
11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, 
IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT 
NBR 14705.  
Certificações UL Verified E160837 ETL Verified 
3034181 
ETL 4 conexões 3073041-003 ETL 6 conexões 
3118430CRT-003 
Anatel 00498-13-00256 Rótulo Ecológico ABNT 
199.004 
ETL Listed100634511-CRT-002 
 
Características Construtivas 
Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, 
recozido, com diâmetro nominal de 23AWG 
Isolamento Polietileno de alta densidade com 
diâmetro nominal 1.0mm. 
Resistência de Isolamento 10000 MΩ.km 
Quantidade de Pares 4 pares, 23AWG   
Os condutores isolados são reunidos dois a dois, 
formando o par. Os passos de torcimento devem 
ser adequados, de modo a atender os níveis de 
diafonia previstos e minimizar o deslocamento 
relativo entre si.  
Núcleo  
Os pares são reunidos com passo adequado, 
formando o núcleo do cabo. É utilizado um 
elemento central em material termoplástico para 
separação dos 4 pares binados. 
Capa Composto por material termoplástico LSZH. 
Diâmetro Nominal 6.0mm 
Cor Vermelho 
Peso do Cabo 42 kg/km 
Características Físicas Classe de Flamabilidade 
LSZH-1 - Deve cumprir com a norma IEC 60332-
1 
LSZH - Deve cumprir com a norma IEC 60332-3-
25 (Categoria D)  
Temperatura de Instalação 0ºC a 50ºC 
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Temperatura de Armazenamento -20ºC a 70ºC 
Temperatura de Operação -20ºC a 60ºC 
Características Elétricas  
Desequilíbrio Resistivo Máximo 5% 
Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 
20ºC 93,8 Ω/km 
Capacitância Mutua 1kHz – Máximo 56 pF/m 
Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – 
Máximo 3,3 pF/m 
Impedância Característica 100±15% Ω 
Atraso de Propagação Máximo 545ns/100m @ 
10MHz 
Diferença entre o Atraso de Propagação – 
Máximo 45ns/100m 
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 
VDC/3s 
Velocidade de Propagação Nominal 68% 
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Und 

 
CONECTORES RJ45 MACHO CAT6  
CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 PARA CABO 
SÓLIDO 
PadrãoRoHSCompliant 
Ambiente de InstalaçãoInterno 
Ambiente de OperaçãoNão Agressivo 
CompatibilidadeCabos sólidos 
Garantia12 meses 
RastreamentoEmbalagem com código do 
produto, data de fabricação e contato do 
fabricante 
Características Construtivas 
Altura8,0mm 
Largura11,7mm 
Profundidade21,5mm interno 
22,5mm externo 
Peso0,002kg 
CorTransparente 
Tipo de ConectorRJ-45 
Tipo de caboU/UTP 
Diâmetro do Condutor26 a 22 AWG 
Material de contato elétrico8 vias em bronze 
fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 
(2,54µm) de níquel 
Material do corpo do produtoTermoplástico não 
propagante a chama UL 94V-0 
Temperatura de Instalação20º 
Temperatura de Armazenamento-40ºC a +70ºC 
Temperatura de Operação-10ºC a +60ºC 
Normas Aplicáveis e CertificaçõesNorma 
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos 
Norma 
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Certificação 
UL E173971 
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Und 

 
HD SEAGATE SATA 3,5´ Constellation ES.3 3TB 
7200RPM 128MB Cache Sata 6.0Gb/s - 
ST3000NM0033 
Características: 
- Marca: Seagate 
- Modelo: ST3000NM0033 
Especificações:  
- Série: Constellation 
- Interface: SATA 6.0Gb / s 
- Capacidade: 3TB 
- RPM: 7200 RPM 
- Cache: 128MB 
- Latência Média: 4.16ms 
- FomFactor: 3.5 " 
- Baixo consumo de energia 
- Tempo médio de busca: 8.5ms 
- Tempo de gravação média: 9.5ms 
Informações adicionais: 
- Alta capacidade de armazenamento de dados 
em massa-centro 
- Enterprise Backup e restauração - fita, D2D 
virtuais 
- Convencionais corporativos externos matrizes 
de armazenamento (SAN, NAS, DAS) 
- Armazenamento em nuvem 
- Vigilância centralizada 
Conteúdo da Embalagem: 
- 01 HD Seagate SATA Constellation. 
 
Para uso em NAS da Seagate  
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1.750,00 

 
10.500,00 
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Und 

 
FERRAMENTA MANUAL DE IMPACTO para 
conexão e crimpagem de condutores isolados em 
sistemas de cabeamento estruturado. 
- 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. 
Material do corpo do produto: Termoplástico / 
Aço 
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450,00 
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Código do Fabricante: 35300000  (ALICATE DE 
CRIMPAGEM RJ-45) 
Padrão: RoHSCompliant 
Cor: Preto com Azul 
Tipo de Conector: RJ-45 CAT5 / RJ-45 CAT6 
Medidas: 265 x 100 x 100 mm 
Peso: 0,5 Kg 
Garantia: 12 meses 
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COMPUTADOR 
Estação multiplos núcleos 2,7 GHz - 4,0 GB - 500 
GB - 512 MB -10/100/1000 
Características Mínimas Obrigatórias: 
Motherboard: 
* Todos os capacitores solidos 
* 1 Controladora padrão SATA-6gbps; 
    Com suporte para no minimo2 dispositivos; 
* 4 interfaces padrão USB 2.0; 
* 2 interfaces padrão USB 3.0; 
* 2 interfaces padrão PS/2 para teclado e Mouse; 
* 4 slots de memória com capacidade de 
instalação de 32,0 GB; 
* 1 slot padrão PCI-E; 
* 1 slot padrão PCI-X, livre após a instalação de 
todos os dispositivos solicitados nesta 
especificação; 
Processador: 
* igual ou acima de 8 Cores e threads (somados); 
* Velocidade clock interno igual ou acima de 2,7 
GHz; 
* Cooler recomendado pelo fabricante do 
processador; 
Referencial acima da penúltima geração atuais 
(ex: Intel de 6ª geração acima) 
Gabinete: 
* Com 2 baias; 
* Fonte com tensão de entrada automatica entre 
±100/127 e ±208/220 VAC,  
60 Hz para suportar os componentes solicitados 
e com pfcativo ; 
Periféricos: 
* Mouse óptico de 3 teclas, dispositivo de 
rolagem (scroll), e mouse padergonomico; 
* Teclado 107 teclas padrão ABNT II; teclas 
macias e ergonomia - padrão microsoft 
Memória RAM: 
* DDR-3 ou 4; 
* Totalizando 4,0 GB; 
* Capacidade mínima do pente de 4,0 GB; 
* Velocidade de 1666 MHz; 
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369.500,00 



 

ESTADODO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4ºPavimentos 

Fone: 42-3521-1200e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

CNPJ 75.967.760/0001-71 
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

38 

 

Unidade de disco rígido: 
Taxas de transferencia SATA suportadas (GB/s) 
6.0/3.0/1.5  
Taxa máx. de transferência sustentável144MB/s 
* SATA-6;7200rpm 
* Velocidade de transferência de 300 MBps; 
* Capacidade de armazenamento de 500 GB; 
* Tempo médio de acesso de 8,9 ms; 
* Velocidade de rotação de 7.200 rpm; 
* Cache de 8,0 MB; 
Interface de rede interna: 
* Conexão em slot PCI de 32 bits ou on-board; 
* Porta padrão IEEE 802.3u 10/100/1000Base-
T; 
* Autosense; 
* Conector RJ-45; 
Compatibilidade: 
* Sistema operacional MS Windows 10 
Professional; 
Sistema operacional: 
* Windows 10 pro com selos 
Manuais, drivers e acessórios: 
* Fornecer manuais para instalação e 
configuração, mídias e acessórios de todos os 
componentes instalados; 
* Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, 
instalados, configurados e ativados, bem como 
suporte técnico para os mesmos; 
Garantia: 
* On-site de 36 meses; 
* Horário de atendimento das 08h00 às 18h00, 
em dias úteis; 
* Solução do problema em 48 horas, após o 
registro da ocorrência; 
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und 

 
FITA ISOLANTE  
• Fita isolante 19 mm x 10 m 
• Uso profissional 
• Plástica 
• Anti-chama 
• Espessura: 0,18 mm 
• Isola fios e cabos elétricos até 750 Volts 
• Cor: Preta 
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10,00 

 
200,00 
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FITA DUPLA FACE  
- 12mm x 3m 
- Cor: Amarela 
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20,00 

 
400,00 
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33 Und FITA AUTO FUSAO  
Aplicação de Voltagem    Todas as classes de 
voltagem 
 Certificado    ABNT NBR NM 60454-3 
 Classificação da Voltagem    69 kV 
 Comprimento    2,  10,  2 Metro,  10 Metro,  5 Metro 
 Comprimento da Fita (sistema métrico)    
9,15 Metro 
 Conformidade EU RoHS    Sim 
 Cor    Preto 
 Cor da Fita    Preto 
 Elongação    10 
Elongationat Break    10 
 Espessura    0,76 Milímetro 
 Faixa da temperatura de operação (°C)    0 a 
90 graus Celsius 
 Largura    19 Polegadas,  19,  19 Milímetro 
 Linha de Produto    Electrical 
 Marca    Scotch 
 Materiais    Borracha de Etileno Propileno 
 Material Adesivo    Resina de Borracha 
 Material de Revestimento Protetor    
Revestimento de poliéster 
 Nome da marca comercial principal    Scotch 
 Resistência à tração (Psi / mPa)    8 psi 
 Resistência à Tração lb/in (N/100 mm)    8 
(140) 
 Resistência Dielétrica (V/mil)    31.5 
 Resistente aos Raios Ultra Violeta    Não 
 Revestimento    Liner 
 Rigidez Dielétrica ( kV/mm )    31.5 
RoHS EU Comments    RoHS 2011/65/EU 
compliantwithoutexemption 
 Self-Extinguishing    Não 
 Self Sticking/Amalgamating    Sim 
 Tamanho    Rolo 
 Temperatura da Sobrecarga de Emergência 
(Celsius)    130 °C 
 Temperatura de Funcionamento (Celsius)    
90ºC,  a 90 °C 
 Tipo de Fita    Borracha de auto-fusão 
 Tipo de Produto    Rubber Band 
 Validade    5 anos 
 

10 50,00 500,00 
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ALICATE DE BICO  
• Fabricado em aço carbono 
• Arestas de corte com ajuste preciso 
• Articulação suave, facilitando o uso e 
proporcionando menos esforço 
• Cabo ergonômico de PVC com abas protetoras 
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para maior conforto 
• Utilizado para torção e corte de fios e cabos, 
também utilizado para trabalhos artesanais com 
arames e chapas finas 
• Tamanho: 6.5" (165mm) 
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ALICATE DE CORTE  
• Alicate de corte diagonal 
• Forjada em aço cromo vanádio 
• Acabamento acetinado cabeça e articulações 
polidas 
• Têmpera total no corpo 
• Têmpera por indução no gume de corte 
• Isolação elétrica de 1000 V C.a 
• Cabos com dupla injeção 
• Comprimento do alicate: 4" 
• Utilizado em trabalhos de precisão como 
eletrônica e telecomunicações 
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1.300,00 
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KIT CHAVES  
• Fabricado em aço cromo vanádio 
• Cabo plástico de alta qualidade 
• Utilizado para aperto e desaperto de parafusos 
• Uso profissional ou doméstico 
• Numero de peças: 6   
- 4 Fenda: 1/8x3.1/8" - 1/4x4" - 1/4x6" - 
3/16x4" 
- 2 Philips: 3/16x3.1/8" - 1/4x5" 
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MULTIMETRO 
O Multímetro digital portátil - 
Características: 
Display: 3 ½ Dígitos. 
Taxa de Atualização: 3 vezes/seg. 
Indicação de Polaridade: Automática, negativa 
indicada "-" 
Indicação de Sobrefaixa: "1" é mostrado 
Indicação de Bateria Fraca 
Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, RH &lt; 
75% 
Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C, 
RH &lt; 80% 
Altitude de Operação: 2000m 
Alimentação: Uma bateria 9V (NEDA 1604, 6F22 
ou 006P) 
Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla 
isolação. 
Especificações Técnicas 
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Cod. ET-1005 
Display LCD/Contagem: 3 1/2 Dígitos/2000 
Tensão DC: 200m/2/20/200/600V 
Tensão AC: 200/600V 
Corrente DC: 2000?/20m/200mA 
Resistência: 200/2k/20k/200k/2MΩ 
Mudança de Faixa: Manual 
Indicação de Bateria Fraca: ? 
Precisão Básica 0,8% 
Holster Protetor Intercambiável ? 
Categoria de Segurança: CAT II 600V 
Alimentação: 1x 9V 
Peso: 0.20 Kg 
Dimensões (C x L x A): 4.00 x 7.00 x 12.00 
centímetros 
Quantidade(s): 1 peça 
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Estilete trapezoidal  
Descrição do Produto 
Dispositivo para corte de abraçadeiras de nylon e 
fitas plásticas 
Especificações Técnicas 
Cod. 35.99.007.000 
Comprimento: 180 mm  
Uso: profissional 
Corpo: alumínio reforçado 
Botão de: trava da lâmina 
Empunhadura: borracha.   
Peso: 0.20 Kg 
Dimensões (C x L x A): 9.50 x 25.50 x 3.00 
centímetros 
Quantidade(s): 1 peça 
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800,00 
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BATERIA 9V ALCALINA 
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19,00 

 
1900,00 
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APARELHO DRONE 
- Com bateria extra  
- Peso  aproximadamente 1380 gr. 
- Tempo de vôo: Aproximadamente 28 minutos. 
- Radio Controle: Frequência de operação 
2.400GHz a 2.483 GHz. 
- Câmera:  ½.3’’ - 12 M 
ISO de 100 - 3200 para vídeo e de 100 -1600 
para fotos. 
Tamanho Maximo de imagem 4000x3000. 
Resoluções de vídeo:   
UHD: 4096x2160 (4k) 24/25p 
3840x2160 (4k) 24/25/30p 
2704x1520 (2.7k)24/25/30p 

 
02 

  
6.632,67 

 
13.265,37 
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FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/ 120p 
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/ 60p 
Formatos 
Fotos: JPEG, DNG (RAW) 
Videos:  MP4/MOV (MPEG -4 AVC / h. 264) 
 
Bateria: 
 Capacidade 5350 mAh 
Voltagem 15.2V 
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RÁDIO COMUNICADOR. (Par) 
Bidirecional com bateria recarregável. 
Mínimo 22 canais. 
Aviso de bateria fraca. 
Alcance de até 2 km em áreas urbanas. 
 

 
6  

  
249,00 

 
1.494,00 

 
42 

 
Und 

 
LEITOR BIOMÉTRICO, que possua as seguintes 
características mínimas: tipo óptico, angula de 
captura 360° graus, interface USB 2.0, tempo de 
captura 300 milissegundos, resolução 500 dpi, 
área captura 16x18mm, padrões: MIC, CE, FCC, 
DRIVER OS: 
Windows98/2000/me/2003/2008/XP/VISTA 7, 
32 bit e 64 bit / 8 32 bit e 64 bit, Linux Kernel 2.6 
ou superior, Android (dispositivos que possuam 
suporte ao USB OTG ativado no kernel), garantia 
12 meses. 
 
Obs: Compatibilidade com os aplicativos do 
Betha Sistemas. 
 

 
100 

  
579,00 

 
57.900,00 

 
43 

 

 
Und 

 
Trena digital a laser. 

 
01 

  
1.172,94 

 
1.172,94 

 
44 

 
Und 

 
Aparelho GPS - Tela 7” Touch Screnn 
Mapas - Software - Visualização do mapa 3D - 
Computador de bordo - Calculadora - Busca 
inteligente - Opções de rotas - Recalculo de rota.  
 

 
04 

  
343,26 

 
1.373,04 

 
45 

 
Und 

 
Câmera Digital 16Mp - zoom óptico de 30x - Tela 
de 3” com cartão de memória de 8GB. 
 

 
06 

  
846,00 

 
5.076,00 

 
46 

 
Und 

 
PLACA DE REDE TP LINK PCI 10/100/1000 
MPBS 
 

 
50 

  
70,00 

 
3.500,00 
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47 

 
Und 

 
PLACA DE REDE TP LINK PCI. EX. 10/100/1000 
MPBS 

 
50 

  
80,00 

 
4.000,00 

 
48 

 
Und 

 
CRS 124 OU 125 24 PORTAS E ENTRADA GBIC 
Modelo de Referencia MIKROTIK ROUTER 
SWITCH CRS125-24G-1S-2HND-IN 
- AP e um roteador com qualquer número de 
portas, 
velocidade total dos cabos de um smart. 
- Interface Wi-Fide 2,4 GHz. 
Características: 
• SFP DDMI: Sim 
• Frequência nominal CPU: 600 MHz 
• Contagem de núcleos CPU: 1 
• Arquitetura: MIPS-BE 
• Tamanho da RAM: 128 MB 
• Portas Ethernet 10/100: 0 
• Portas Ethernet 10/100/1000: 24 
• Slots MiniPCI: 0 
• Slots MiniPCI-e: 0 
• Modelo de chip sem fio: Nenhum 
• Padrões sem fio: 802.11b/g/n 
• Número de portas USB: 1 
• Power Jack: 8-28V DC 
• Monitor de Tensão: Sim 
• Monitor de temperatura CPU: Não 
• Monitor de temperatura PCB: Sim 
• Sistema operacional: RouterOS 
• Temperatura de operação: -35C a +65 C 
• Nível de licença: L5 
• Antena ganho DBI: 4dBi 
• Current Monitor: Não 
• CPU: AR9344-DC3A-R 
• Portas SFP: 1 
• Tipo de slot USB: tipo microUSB AB 
 

 
09 

  
1.500,00 

 
13.500,00 

Valor Total dos Itens: 1.082.801,32 (um milhão e oitenta e dois mil, oitocentos e um reais e trinta e dois 
centavos). 
 
 
4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  
4.1. Registro de preços de equipamentos e suprimentos de informática e equipamentos eletrônicos  para 
suprir as eventuais necessidades Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR. 
 
6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. O licitante vencedor deve entregar o objeto, pelo período máximo de “12 meses”, conforme 
documento emitido pelo Departamento de Compras através do documento denominado “Autorização de 
Fornecimento”;  
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6.2. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze) meses, 
conforme a necessidade da Secretaria. Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues de acordo 
com as solicitações da Secretaria de Educação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da Ordem de Compra.  
 
5.3. A entrega dos produtos dar-se-á no setor de NTI na Rua Dr. Cruz Machado n° 205 - Centro, União 
da Vitória – PR, CEP 84.600.000, fone: 0xx42 3521-1216, no horário das 12h00min às 18h00min 
de segunda à sexta – feira, após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca 
ofertada, reservando se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.  
 
6.4. As entregas deverão ser feitas respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas na 
proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não 
aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da 
inadimplente; 
 
6.5. Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda 
que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento 
expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o qual posteriormente notificará a empresa 
vencedora, para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;  
 
6.5.1. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas, as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua 
substituição ou adequação ao edital. 
 
6.5.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o 
órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de 
que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas 
contidas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
6.6. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao 
atendimento das exigências contidas neste edital. 
 
6.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 
 
6.8. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos. 
 
6.9. O prazo de validade dos itens entregues deverá ser no mínimo de 18 meses. 
 
6.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata Contrato. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES  
 
7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo;  
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c.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  
e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

 
7.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados.  
7.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
7.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda:  

g. Efetuar a entrega/execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, modelo, fabricante; 

h. Responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

i. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos;  

j. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação;  

k. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

l. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO  
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.  
 
9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  
 
10. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO  
 
10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  
 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
11.1. Aquelas previstas no Edital 

 
 

Município de União da Vitória, 06 de abril de 2017.  
 
 
 

HILTON SANTIN ROVEDA  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
ANEXO 02 - (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as 

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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(Local e Data) 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso 

Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei.  
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Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 
 
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no 

Edital Pregão Eletrônico n.º xx/2017 – Processo n.º xx/2017 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento 

bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à 
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apresentação de documentação para fim de habilitação, quanto ao pagamento de emolumentos à Bolsa 

Brasileira de Mercadorias pela utilização de recursos e tecnologia de informação. 

 

Data: 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante + Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob 

a modalidade de Pregão Eletrônico n.º xx/2017 – Processo n.º xx/2017, instaurado pelo Município 

de União da Vitória - Paraná, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
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  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 _______________, em __________ de ____________ de 2017. 

                  (Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 06 – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de União da Vitória – Paraná   
 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º xx/2017 – PROCESSO N.º xx/2017 
Fornecedor: 

CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                Bairro: 
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CEP:                                 Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                                                 E-mail: 

Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 90 (noventa) dias. 
PREVISÃO DE ENTREGA: 
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 
                PREÇO (READEQUADO AO ÚLTIMO LANCE VENCEDOR) 
 

Item Qtde. Unid. Especificações Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

01       
 

 

Valor Total e final por extenso do Item: R$(........................................................................) 

 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

 

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com 

documentos inseridos no envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

 

 

Cidade, ......................de................de 2016 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura legível do Representante 

RG: 

CPF: 

CNPJ//CARIMBO: 

 
 
 
 
 

ANEXO 07 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

   Ao (a) Pregoeiro do Município de União da Vitória do Estado do Paraná 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º xx/2017 – Processo n.º xx/2017, instaurado 

pela Prefeitura Municipal de União da Vitória - Estado do Paraná, que:  
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 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 

necessárias; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, 

em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.º xx/2017 – Processo n.º 

xx/2017, realizado pela Prefeitura de União da Vitória – PR. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

__________,em __ de ______ de 2017. 

 

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 

 

OBS.: 

Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP). 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o 
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 

(Local e Data) 
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(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 09 – FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Marca e modelo do produto:  

Especificação do produto:  
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Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(ME/EPP.)]. 

Data: 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
  
A/C PREGOEIRO, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. xxx/xxxxx  
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
1.OBJETO : 
 
1.1. A presente licitação tem como OBJETO: o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS 
 
com as características descritas abaixo: 
 

ESPECIFICAÇAO DO PRODUTO  
 

LOTE/ITEM N.º  
Quantidade Unidade Objeto Valor 

unitário R$ 

Valor total 

R$ 

     

VALOR TOTAL DO ITEM: 

ANEXO 10 

 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – n° Número de Instrumento Contratual 

Processo n.° xx/2017 / Pregão Eletrônico n.º xx/2017 
 
O Município de União da Vitórias - PR, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo 
Prefeito, Sr.............................., portador do CPF nº .................................., doravante denominado ÓRGÃO GESTOR 
e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº 
...............................de ora em diante denominada EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS, 
resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo Licitatório nº 
xx/2017, correlato ao Pregão Eletrônico nº xx/2017 – Secretaria Municipal de Transportes e 
Serviços Públicos, aberta em 21/02/2017 e homologada em ..............., consoante as cláusulas a seguir: 
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1. DO OBJETO E DOS VALORES 
1.1. o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

Item Qtde. Unid. Especificações Marca Preço 
Unitário 

R$ * 

Preço Total 
R$* 

       
 
1.2. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos e Transportes. 
1.3 . O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.  
1.4. Cabe destacar que os quantitativos especificados no Anexo “I” – Termo de Referência são 
estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição total. 
1.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente 
licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio 
acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de indenização. 
 
2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.  
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – 
PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário 
do registro a preferência do fornecimento dos itens em igualdade de condições.  
 
3 – DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
3.1. O licitante vencedor deve entregar o objeto, pelo período máximo de “12 meses”, conforme 
documento emitido pelo Departamento de Compras através do documento denominado “Autorização de 
Fornecimento”;  
 
3.2. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze) meses, 
conforme a necessidade da Secretaria. Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues de acordo 
com as solicitações da Secretaria de Educação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da Ordem de Compra.  
 
3.3. A entrega dos produtos dar-se-á no setor de Almoxarifado localizado na Rua Dr. Cruz Machado n° 
205 - Centro, União da Vitória – PR, CEP 84.600.000, fone: 0xx42 3521-1216, no horário das 
08h00min até 11h30min / 13h30min às 17h00min de segunda à sexta – feira, após assinatura do 
contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando se ao Município o direito de 
recusar aqueles em desacordo com o pedido.  
 
3.4. As entregas deverão ser feitas respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas na 
proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não 
aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da 
inadimplente; 
 
3.5. Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda 
que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento 
expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o qual posteriormente notificará a empresa 
vencedora, para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;  
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3.5.1. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 
todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima 
urgência a sua substituição ou adequação ao edital. 

 
3.5.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto 
recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através de Comunicação 
Interna – C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de 
acordo com as normas contidas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 

 
3.6. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao 
atendimento das exigências contidas neste edital. 
 
3.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 
 
3.8. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos. 
 
3.9. O prazo de validade dos itens entregues deverá ser no mínimo de 18 meses. 
 
3.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata Contrato. 
 
4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada à ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar 
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. Comprovada a redução 
dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo 
a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de 
Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.  
 
5 - DAS OBRIGAÇÕES:  
 
5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

 
5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por 
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados.  
5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda:  

a. Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão 
supramencionado e à sua proposta e nesta Ata; 

b. Efetuar a entrega/execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, modelo, fabricante; 

c. Responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

d. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos;  

e. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação;  

f. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

g. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

6. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados, 
mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória, desde 
que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após terem sido 
aprovados pelo setor competente do mesmo (Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos). 
 
6.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória (Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos), os pagamentos serão 
liberados. 
 
6.3. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.005.3390.30 - 1000 - 27/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2.006.3390.30 
- 1000 - 34/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.006.4490.52 - 1000 - 
40/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.017.4490.52 - 1104 - 162/2017   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.045.3390.30 - 1510 - 264/2017   -   MANUT. DOS 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.011.3390.30 - 1000 - 81/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC 
DE TRANSP E SERV PUBLICO 2.011.4490.52 - 1000 - 86/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE 
TRANSP E SERV PUBLICO 2.017.3390.30 - 1103 - 149/2017   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA 
EDUCACAO 2.064.4490.52 - 1000 - 327/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES 2.045.4490.52 - 1510 - 271/2017   -   MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.027.4490.52 - 1000 - 294/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
2.030.4490.52 - 1000 - 315/2017   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 2.070.3390.30 - 
1000 - 330/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.028.4490.52 - 1000 - 
304/2017   -   MANUTENCAO SEC INDUSTRIA, COMERCIO 2.029.3390.30 - 1000 - 307/2017   -   
MANUTENCAO DO FUNDO DE TURISMO 2.030.3390.30 - 1000 - 312/2017   -   MANUTENCAO 
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SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 2.076.3390.30 - 1000 - 396/2017   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE 2.005.4490.52 - 1000 - 30/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
2.007.3390.30 - 1000 - 67/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.071.4490.52 - 
1303 - 231/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.080.3390.30 - 1000 - 415/2017   -   
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 2.080.4490.52 - 1510 - 420/2017   -   
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 2.017.4490.52 - 1000 - 161/2017   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.070.4490.52 - 1000 - 334/2017   -   MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.076.4490.52 - 1000 - 403/2017   -   MANUT.SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE 2.007.4490.52 - 1000 - 70/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
2.023.4490.52 - 1104 - 181/2017   -   MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL 
2.027.3390.30 - 1000 - 290/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
2.002.4490.52 - 1000 - 6/2017   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.071.3390.30 - 1000 - 
217/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.074.4490.52 - 1303 - 285/2017   -   
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.072.4490.52 - 1303 - 253/2017   -   ATENÇÃO 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.064.3390.30 - 1000 - 320/2017   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES  
7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
7.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
 
a) A pedido, quando:  
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou 
de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material.  
 
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - por 
razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na 
Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
8. DA GARANTIA  
8.1. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 
previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações 
subsequentes.  
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
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ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
9.4. Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o recebimento de 
documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa decorrente dessa providência. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória conforme prevê o Edital sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.  
10.2. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das outras 
sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos 
causados à Administração.  
 
11. DO FORO  
11.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  
 
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.  
 
 

____________________________________________ 
HILTON SANTIN ROVEDA 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

__________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS:  
________________________________                                                _________________________________  
Nome: CPF: RG:                                                                                     Nome: CPF: RG: 
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ANEXO 11 
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
 
 
 
 
 
Razão Social da proponente_________________________________________________________  

Endereço _______________________________________________________________________  

Bairro ________________________ CEP: _____________________________________________  

Cidade ______________________________, Estado ____________________________________  

CNPJ nº ________________________________________________________________________  

Inscrição Estadual nº _____________________________________________________________  

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº __________________________________________________  

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa _____________________________________  

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato________________________  

Função do representante legal_______________________________________________________  

Endereço do representante legal________________________ _____________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor _____________________________________  

CPF nº _________________________________________________________________________  
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Local e data ________/______/_______/2017  

 

 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


