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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 050/2017 

PROCESSO n°487/2017 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/08/2017 

HORÁRIO 08:30 horas 

LOCAL: CONDERG – Hospital Regional – Av. Leonor Men des de Barros nº 626 Centro- 

Divinolândia-SP 

 

O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO D E SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA – CONDERG HOSPITAL, CNPJ nº 52.356.268/0002-4 5  E SAMU REGIONAL CNPJ nº 

52.356.268/0004-07, inscrito no , torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para fins de REGISTRO DE PREÇOS,  do tipo MENOR 

PREÇO UNITARIO POR ITEM, objetivando aquisição futura e não obrigatória para 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  para o CONDERG HOSPITAL REGIONAL E SAMU 

REGIONAL , que será regido pelas Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93.  

 

A sessão de abertura da licitação será realizada no dia 29/08/2017  no CONDERG - Hospital 

Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros, nº 626, Centro, em 

Divinolândia-SP, a partir das 08:30 horas, sendo conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.   

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, na sessão pública de abertura 

da licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

I - DO OBJETO  

 

1 - A presente licitação tem por objeto a realização de REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição 

futura e não obrigatória de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  para o CONDERG HOSPITAL 

REGIONAL  E SAMU REGIONAL  conforme especificações em gênero e quantidade constantes do 

folheto descritivo – Anexo I deste Edital.  

 

2 . O prazo de validade do REGISTRO DE PREÇOS é de 12 (doze) meses, improrrogáveis.   
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3. O licitante deverá apresentar folhetos descritivos e ilustrativos de seus produtos no ato da sessão 

pública de abertura e julgamento da licitação.  

 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO  

 

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

da licitação que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital. 

 

2. Para os fins de habilitação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:  

 

2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

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

documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  

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

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir.   

 

Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem não precisarão constar do 

Envelope “Documentos de Habilitação" se já tiverem sido apresentados para os efeitos de 

credenciamento neste Pregão.  

 

2.2 – DA REGULARIDADE FISCAL 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da 

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

c) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual (a prova da regularidade fiscal junto à 

Fazenda do Estado será feita mediante a apresentação de certidão negativa da dívida ativa 

expedida pela Procuradoria do Estado) e Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei; 
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d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS);  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

Serão válidas e eficazes as certidões obtidas através dos sítios oficiais de internet dos órgãos 

públicos emissores, observa da data de validade das mesmas. A equipe de apoio, caso entenda 

necessário, poderá fazer a verificação de validade de tais certidões. 

 

A prova da regularidade com a Fazenda Estatual se fará através de Certidão Negativa (ou 

positiva com efeitos negativos) de inscrição na dívida ativa, expedida pela Procuradoria do 

Estado.   

 

2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Para a qualificação econômico-financeira o licitante deverá apresentar certidão negativa de falência 

e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

2.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES. 

 

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao 

Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo III);  

 

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração 

(Anexo IV);  

 

2.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

No dia e hora designados para a abertura da licitação os licitantes poderão credenciar 

representantes, com poderes especiais para a formulação de propostas e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame.    

1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) tratando-se do representante legal da licitante: ato constitutivo, estatuto social ou contrato social 

devidamente registrado, no qual estejam expressos seus poderes para o exercício de direitos e 

assunção de obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração pública ou particular ou ainda termo de 

credenciamento, acompanhados do documento pertinente indicado na alínea “a” deste item (ato 

constitutivo, estatuto social ou contrato social), com poderes específicos para a formulação de 

propostas, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como para praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame.  

 

2. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se através da exibição de documento 

oficial de identificação com foto (RG, CNH ou similar).   

 

3. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante. 

 

4. Sob pena de exclusão da licitante do certame, o credenciado não poderá ausentar da sessão de 

licitação sem a autorização do Pregoeiro.  

 

5- A ME ou EPP que desejar fazer uso do direito de preferencia, de acordo coma Lei 123/06 deverá 

apresentar declaração de enquadramento. 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLEN O ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUME NTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

1. A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos do edital, conforme 

modelo constante do Anexo II deste instrumento, a qual deve seguir fora dos envelopes destinados 

à proposta e aos documentos.    

 

 

2. A proposta e os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados separadamente 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 01 - PROPOSTA 

Pregão para Registro de Preços nº 050/2017 
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Processo nº 487/2017 

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO 

Pregão para Registro de Preços nº 050/2017 

Processo nº 487/2017 

3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, neste caso, a procuração.  

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

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

V - DO CONTEÚDO DA PROPOSTA  

 

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

 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da licitante; 

b) número do processo e do Pregão; 

 c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do 

produto cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste 

Edital; 

d) preço unitário do item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 

propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo, 

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

com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

 

e) o prazo de validade da proposta, que será no mínimo de 60 (SESSENTA) dias;      

 

2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

 

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável durante o período de validade do Registro de 

Preços.  

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO”  
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O envelope “Habilitação” deverá conter todos os documentos indicados no item II deste instrumento 

(habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e outras comprovações).   

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1. No horário e local indicados no preâmbulo, será realizada sessão pública para recebimento das 

propostas, iniciando-se com o credenciamento dos representantes dos licitantes, com duração 

mínima de 15 (quinze) minutos;  

 

2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;  

 

2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame;  

 

3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujos produtos ofertados não atendam as especificações, prazos e condições fixadas no Edital; 

b) com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, 

nos termos do art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.  

 

3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de  

 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). As 
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propostas empatadas nestas condições serão selecionadas, ainda que superado o número máximo 

de 03.     

 

4.1. Para o efeito de seleção será considerado o preço UNITARIO DO ITEM 

 

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

de forma verbal e sucessiva, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;  

 

5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

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

menor preço, observada a redução mínima entre os lances constante da tabela abaixo. Para tanto, 

será considerado o menor preço unitário do item:  

 

 

ITEM REDUÇÃO ITEM REDUÇÃO ITEM REDUÇÃO ITEM REDUÇÃO 

01 0,15 12 0,25 23 1,00 34 1,00 

02 0,15 13 0,05 24 1,00 35 1,50 

03 1,50 14 1,50 25 1,00 36 0,80 

04 1,50 15 1,50 26 1,00 37 0,30 

05 1,50 16 1,50 27 1,00 38 0,25 

06 0,30 17 1,50 28 1,50 39 0,10 

07 0,20 18 1,50 29 0,10 40 0,40 

08 0,01 19 1,50 30 0,20 41 1,50 

09 0,01 20 1,50 31 0,80 42 0,15 

10 2,00 21 1,00 32 0,20 43 0,10 

11 0,02 22 1,00 33 0,05 44 0,20 

 

7. A etapa de lances será considerada encerrada quando houver desistência da disputa pelos 

licitantes de preços maiores.  
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8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

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

último preço ofertado. 

 

9. O Pregoeiro ainda poderá negociar redução de valores com o autor da oferta de menor preço.   

 

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

decidindo motivadamente a respeito. 

 

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

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

necessariamente integrará os autos do procedimento.   

 

11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 

para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital.  

 

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

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

inclusive mediante a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio 

eletrônico hábil de informações. 

 

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

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

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

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

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

 

13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

14.1. Os licitantes também poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado. Neste caso, a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante mais bem classificado, o qual terá preferência nas compras futuras.  

 

Essa situação, se ocorrida, será devidamente registrada em ata para fins de formação de cadastro 

reserva no caso de exclusão do licitante mais bem classificado.  

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos.  

 

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

recorrer e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento 

do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

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

devidamente informado à autoridade competente.  

 

3.1. O recurso interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

4. Decididos os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados e homologada a licitação 

pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 03 

(três) dias úteis. 

 

4.1. A adjudicação será feita por item.  

 

5. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para 

assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital. 
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5.1. É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.   

 

6. A ata de registro de preços implicará em compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, devendo conter: 

 

I – os preços e quantitativos do licitante mas bem classificado durante a etapa competitiva; 

II – os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em 

valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

 

6.2. Na hipótese de existir mais de um licitante na situação indicada no inciso II, serão classificados 

segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 

6.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações.      

 

6.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, aplicar-se o disposto no item “14” do tópico anterior.   

 

IX – DO PRAZO DE VALIDADE, DA REVISÃO E DO CANCELAM ENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a 

partir da data da publicação da homologação da licitação; 

 

2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores. 

 

2.1. Quanto o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o contratante convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado.  
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2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

 

2.4. Quanto o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados;  

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

 

2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder a revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.   

 

2.5. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) o fornecedor que não assinar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar a 

Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no art. 7º, 

da Lei nº 10.520/2002.  

e) por razões de interesse público; 

f) em razão da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência do fornecedor; 

g) nas demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação. 

 

2.5.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “c” deste subitem 

será formalizado por despacho do responsável legal da CONTRATANTE, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.    

 

2.6. O fornecedor poderá pleitear o cancelamento do seu registro de preço mediante solicitação por 

escrito e comprovando por documentos estar impossibilitado de cumprir com as exigências do 
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instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. A solicitação do Fornecedor para 

o cancelamento do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada a 

CONTRATANTE aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

 

4. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente 

ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram 

origem ao Registro de Preços. 

 

5. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, 

enquanto perdurar a suspensão, poderá ser realizadas novas licitações para a aquisição do 

respectivo objeto registrado. 

 

X- DAS CONTRATAÇÕES 

 

1. O CONDERG HOSPITAL REGIONAL registrará os preços propostos pelas licitantes para o 

fornecimento dos objetos licitados, no período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, de acordo com 

as quantidades estimadas no Anexo I. 

 

2. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  

 

3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela CONTRATANTE, através 

de instrumento contratual específico, emissão de nota de empenho, autorização de compra e/ou 

fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

4. A existência de preços registrados não obriga o CONDERG HOSPITAL REGIONAL a contratar 

com as empresas classificadas o Registro de Preços resultantes desta licitação, ficando facultada a 

utilização de outros meios – licitação ou compra direta – respeitados as normas da Lei de 

Licitações, sem possibilidade de impugnação por parte de qualquer licitante, sendo, no entanto, 

assegurado ao mais bem classificado preferência em igualdade de condições.   

 

5. A recusa injustificada fornecedor em receber a Autorização de Compra/Fornecimento do 

material, emitida de acordo com sua proposta, caracteriza o descumprimento total da obrigação, 

nos termos do artigo 81 da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável à multa nos termos da lei. 
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6. A convocação do fornecedor para a retirada da Autorização de Compra/Fornecimento, no 

Setor de Compras, será feita através de Comunicação por escrito, devendo ser atendida no prazo 

de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento. 

 

7. Por ocasião da contratação, o fornecedor deverá estar em dia com as obrigações em 

relação ao FGTS e ao INSS, devendo apresentar as respectivas certidões negativas caso 

solicitado.  

 

8. O contrato ou outro instrumento que o substitua, deverá ser executado integralmente, 

devendo seu objeto ser entregue nos termos das especificações, quantidades solicitadas e locais 

de destino de conformidade com o Anexo I deste Edital. 

 

9. Ao final da sessão deste Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s), através de seu representante 

presente, assinará a respectiva Ata de Registro de Preços, conforme modelo estabelecido no 

Anexo IV. 

 

9.1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, sujeitará as licitantes às 

sanções previstas na legislação vigente. 

 

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREG A DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1- A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Conderg/Hospital Regional, na Rua 

Leonor Mendes de Barros nº. 626 Divinolândia-SP e no Samu Regional, na Av João Osorio, 

258 em São João da Boa Vista/SP correndo por conta da Contratada as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento. 

 

1.1. O fornecedor deverá especificar na Nota Fiscal a quantidade referente a cada produto 

entregue. 

 

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

1. Os materiais serão recebidos:  

2. 1.1. Provisoriamente, no ato de entrega no Setor de Recebimento, para verificação; 

3. 1.2. Definitivamente, sem prejuízo do prazo de validade e/ou garantia de que tratam os 

itens “6” e “7” acima, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento 
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provisório, após a verificação de sua qualidade, quantidade e constatação de que o material 

está de acordo com a especificação da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 

 

XIII – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

1. O servidor do CONDERG, responsável pelo recebimento dos materiais, após o seu 

recebimento definitivo, encaminhará a Nota Fiscal para pagamento. 

 

2. No documento fiscal emitido em nome do CONDERG HOSPITAL REGIONAL, a critério da 

empresa poderá ser concedido o desconto referente ao ICMS, de que trata o inciso III, do artigo 

I, do Decreto nº 48.034, de 19/08/03. 

2.1. Estarão excluídas do disposto acima, as licitantes que emitirem Nota Fiscal fora do Estado 

de São Paulo, bem como aquelas que se enquadram no regime de tributação “SIMPLES” 

paulista, de que trata a lei 10.086/98.  

 

3. O pagamento será feito em Real, pelo CONDERG HOSPITAL REGIONAL E SAMU 

REGIONAL, em 30/60/90 dias após a data de cada entrega dos materiais, através de crédito 

aberto em conta corrente em nome do credor ou boleto bancário, No caso da mercadoria não se 

apresentar de acordo com a Autorização de Fornecimento ou ao disposto na cláusula XI.1.1., a 

empresa fica obrigada a fazer a sua substituição ou reposição, total ou parcial, conforme o caso, 

prevalecendo para efeito de contagem do prazo para pagamento a data da última entrega. 

 

4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá 30/60/90 dias após a data de sua apresentação válida. 

 

4. Na hipótese do pagamento ser efetuado com atraso, o licitante vencedor fará jús à percepção 

de juros moratórios na base de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró-rata tempore", em 

relação ao atraso ocorrido. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 
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2.  A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

seguintes multas: 

 

a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor estimado dos itens adjudicados;  

b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento; 

c) pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por cento) sobre o 

valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á 

inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;  

d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao 

contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;  

e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à 

parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações 

técnicas;  

f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à 

execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor 

adjudicado;  

g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa do FORNECEDOR, multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.  

 

3.  As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  

 

4- O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas 

importâncias do valor eventualmente devido ao FORNECEDOR. 

5- O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará o FORNECEDOR ao processo judicial 

de execução.  

6- Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de 

obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa 

e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador. 

 

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

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

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

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata.  

3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e a proposta 

será rubricada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

4.  O resultado do presente certame será divulgado em jornais de circulação regional. 

5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados em 

jornais de circulação regional. 

6. A aceitação das propostas classificadas pelo CONDERG reserva-lhe o direito de solicitar às 

firmas licitantes esclarecimentos necessários a um perfeito juízo e entendimento da proposta 

apresentada. 

7.  O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de cada parcela, dos 

objetos desta licitação, no Setor de Recebimento do CONDERG . 

8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição 

para retirada no Departamento de Compras do CONDERG,, após a finalização deste 

procedimento de licitação.  

9. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

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

dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame.  

10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

11.  Os preços registrados serão publicados em jornal de circulação regional, 

trimestralmente. 

12. O CONDERG realizará periodicamente pesquisa de mercado para a comprovação da 

vantajosidade dos preços registrados.   

13. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação. 

Integram o presente Edital: 
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Anexo I - Folheto descritivo 

Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação no Certame 

Anexo III - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

Anexo V- Ata de Registro de Preços 

Anexo VI- Modelo da Proposta 

16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Grama, como único 

competente para dirimir qualquer questão relacionada à presente licitação. 

Demais informações referentes ao presente EDITAL serão prestadas pelo Departamento de 

Compras do CONDERG – Hospital Regional, no endereço constante do preâmbulo ou pelo telefone 

(19) 3663-8048, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.  

Divinolândia, 04/08/2017 

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA 

COORDENADORA CONDERG 
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Anexo I – Folheto Descritivo 

 
 

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE INFORMATICA 

 
PREGÃO: 050/2017  

 
PROCESSO:487/2017 

 
FOLHETO DESCRITIVO 

 
ITEM QUANT  UNID DESCRITIVO 

01 30 UNI TECLADO USB  
CARACTERÍSTICAS: 
- Interface / Conexão: USB, - Padrão: Português ABNT2, - 
Compatibilidade: Windows XP / Windows 7 / Windows Server 2003 e 
2008 ou Superior, - Cor: Preta ou Prata, - Com Fio, - Com tecla Ç, - 
Design ergonômico, Comprimento do cabo: Maior ou igual a 1,5m e  
- Possuir: Teclado Numérico  

02 30  MOUSE ÓPTICO - 03 BOTÕES - SCROLL - USB - PRETO/BRANCO 
CARACTERÍSTICAS : 
- Compatibilidade: Windows XP / Windows 7 / Windows Server 2003 
e 2008 ou Superior 
- Número de Botões: 3 Botões + Scroll (Rolagem), - Plug & Play, - 
Cor: Preta, - Interface / Conexão: USB, - Com Fio e - Comprimento do 
cabo: Maior ou igual a 1,5m 
- Possuir: MÍNIMO Garantia do Fornecedor: 12 meses 

03 02  HD EXTERNO PORTÁTIL 
- Conter : Estação D3 Disco Rígido Externo, cabo USB, adaptador de 
alimentação e Guia de instalação rápida, software pré-carregado na 
unidade, documentação do usuário eletrônico  
(PDF); - Suporte aos Sistemas Operacionais: Windows 8 /7/10/ Vista / 
XP SP2, Mac OS X 10.4.8 ou mais recente; - Ter Desempenho e 
Especificação : MÍNIMO USB 3.0 e Capacidade : MÍNIMO de 1TB; e 
- Garantia: mínima de 2 anos. 

04 30  SISTEMA OPERACIONAL:  
- Sistema Operacional tipo Windows 10 Professional para sediar 
DOMINIO de trabalho, instalado   
  para a rede CONDERG 

05 30  APLICATIVO (Escritório / Office):  
- Software para escritório tipo Microsoft Office 2016 Home & Business 
para sediar DOMINIO de  
   trabalho, instalado para a rede CONDERG 

06 02  TESTADOR DE CABO DE REDE Características: 
- Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador. 
- Design compacto e de fácil utilização. 
- Resultados rápidos e precisos. 
- Testa cabos de redes. 
- Verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também 
a sua polarização. 
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- Com o terminal, incluído, é possível certificar cabos de grandes 
extensões. 
- Possui um LED por par de cabos que permitem rápida visualização 
do resultado. 
 
Características técnicas : 
Funciona com uma bateria alcalina de 9 VDC (Não inclusa) 
11 LEDs indicadores de conexão 
Botão de posição (ligado, desligado e Stand-by) 
Dimensões do master (sem o remote): 65/105/25 mm 
(Larg/Comp/Alt) 
Dimensões do remote (sem o master): 35/105/25 mm 
(Larg/Comp/Alt) 
Conectores do testador e do remoto: 
- RJ11 + RJ45 fêmea. 
Possuir : 
- Testador de cabo e Uma bolsa 
- Garantia : Mínima  de 1 ano contra defeitos de fabricação.  

07 02  ALICATE PARA CRIPAGEM  
- Possuir a função de crimpar conectores RJ45 (8P8C), RJ25 (6P6C 
RJ14 (6P4C) e RJ11 (6P2C), onde P=Vias e C=Contatos; 
- Cortar e decapar, cabos de telefone, rede de computadores; 
- Ter estrutura em aço super-resistente 

08 300  CONECTORES RJ45 Macho  
- Atender FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética).  
- Possuir contatos adequados para conectorização de condutores 
sólidos ou flexíveis. 

09 100  CONECTOR RJ 9  para headset 
10 05 CX CABO DE REDE PAR -TRANÇADO  

Características:  
- Cabo de pares trançados composto por condutores s ólidos  de 
cobre nu  
- 24AWG Multilan, CMX 4 pares; - Ser Isolado em Polietileno especial 
não propagante à chama  
- Atender aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2.  
- Possuir caixa com mínimo 300 mts de cabo e Tipo: Cat 5e Azul 

11 500 UNI ANILHA DE MARCAÇÃO PARA FIOS E CABOS  
- Material do marcador: PVC (Policloreto de Vinila) 
- Possuir: Números de 0 à 9 e letras : A à Z e símbolos 

12 20  Estabilizad or para micro Terminais 
- Possuir tensão nominal de entrada monovolt 110v; 
- Possuir Ligação de Entrada: do tipo NBR 14136 (2P+T); 
- Tensão Nominal de Saída de 115V;- Possuir Tipo de Tomada NBR 
14136 (NOVO PADRÃO); 
- Possuir no mínimo 4 tomadas de saída;  
- Ter potência de Saída:de 300-500 VA e Possuir frequência de 
Entrada de 60Hz. 

13 05  Cabo USB para Impressora  
CARACTERÍSTICAS: 
- Cor do cabo: Preto ou Branco, - Tipo: USB AM/BM, - Comprimento: 
3 metros e - Versão: 2.0  
01 Entrada USB A (Fêmea) para Computadores, Notebooks, Cabo 
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Extensor USB, 01 Entrada USB B (Fêmea) para Impressoras, 
Scanners e Multifuncionais 

14 02  Impressora Multifuncional Laser Colorida  
Caracteristicas: 
- Velocidade de impressão Preto (A4): MÍNIMO 17ppm; 
- Resolução de impressão Preto (Melhor): MÁXIMO 600x600 dpi; 
- Resolução daTecnologia de Impressão SOMENTE FastRes 600 
FastRes 1200; 
- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão,35 
folhas; 
- Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 cpm; 
- Resolução de cópia Preto (textosegráficos): MÁXIMO 600x600 dpi; 
- Número máximo de cópias: Até 99 cópias; 
- Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de 
documentos; 
- Digitalização em cores: Sim;- Resolução de Fax Preto e branco, 
modo superior: Até 300x300 dpi Preto e branco, modo padrão: 
203x98 dpi; 
- Conectividade padrão PortaUSB2.0 de alta velocidade porta de rede 
Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada;- Capacidades de Rede 
Através de rede10/100Base-TTCP/IP incluída; 
- Capacidade sem fio: Não; 
- Painel de controle LCD de 2 linhas Botões (Para cima, Para baixo, 
OK, Cancelar, Voltar, Número de cópias, Escuro/Claro, Cópia 
monocromática, Menu de cópia, Iniciar fax, Configuração de fax, 
teclas numéricas 0-9, *-, #,Liga/desliga) 3 luzes indicadoras de LED 
(Atenção, Pronto, Ligado) e - Velocidade do processador: 600 MHz 
- Memória padrão 128 MB Máximo: 128MB; 
- TENSAO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 
- Utilizar Toner de Baixo Custo ; 
- Cabo de USB incluso; - Trabalhar na voltagem (V): d e 110. 

15 02  Impressora Tanque de Tinta – Colorida  
CARACTERÍSTICAS: 
- Impressora colorida compacta 
- Baixíssimo custo de impressão 
- Imprima até 4.000 páginas em preto ou 6.500 páginas coloridas 
- Tinta com custo baixíssimo - Tanques de tinta fáceis de recarregar. 
- Impressão rápida de qualidade - Imprime documentos rapidamente, 
com textos nítidos e cores vibrantes, fiéis à realidade. 
- Impressora colorida compacta - Com sistema original tanque de tinta 
e baixíssimo custo de impressão. 
- Fácil de usar e de recarregar - Com as tintas de reposição, imprime 
aproximadamente 4.000 páginas em preto ou 6.500 páginas 
coloridas. 
- Projetadas com a mais alta qualidade - Para impressões 
duradouras. 
- Imprime rapidamente - até 8,5 ISO ppm em preto e 4,5 ISO ppm 
colorido (modo padrão) ; 
- Tecnologia de impressão: 
- Tecnologia de injeção de tinta de 4 cores (CMYK) 
- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros 
- Resolução máxima de impressão: Até 720 x 720 dpi, Área máxima 
de impressão: 21,6 cm (largura) x 111 cm (largura) e Velocidade de 
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impressão ISO: Preto 8,5 ISO ppm e Colorida 4,5 ISO ppm 
- Tipo de tinta: Garrafa de tinta 
- Configuração de tinta: 1 garrafa com tinta preta (40ml): rende 
aproximadamente 2.000 páginas em preto, 3 garrafas com tinta 
colorida (ciano, magenta e amarelo com 40 ml cada): render 
aproximadamente 3.500 páginas coloridas 
- Tinta para substituição: 
- Informação de rendimento da tinta: 4000 mil páginas em preto ou 
6000 páginas em preto 
- Tamanhos de papel: Folhas individuais - A4, carta, ofício,Tamanho 
máximo do papel: 21,6 x 111cm 
- Tipos de papel: Papel sulfite comum e envelope 
- Capacidade de entrada de papel: 50 folhas / 10 envelopes 
- Cabo de USB incluso; - Trabalhar na voltagem (V): d e 110. 
- Possuir : Garantia MÍNIMA 1 ano inclusa - Um ano de garantia ou 
15.000 páginas 

16 10  Impressora Laser Monocromática  
CARACTERÍSTICAS: 
- Tecnologia de impressão: Laser  
Linguagem padrão da impressora: impressão baseada em host  
Gerenciamento da impressão, Rede sem fio 802 b/g/n embutida  
Recursos de impressão móvel, Painel de controle: LEDs indicadores 
Velocidade impressão p&b (ppm): até 19 ppm  
Resolução de impressão - p&b: até 400 x 600 x 2 dpi  
Memória interna: 8 MB e Ciclo de trabalho: até 5000 páginas, Cor: 
Preto  
Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 (32 bits/64 bits) 
Cabo de alimentação / Cabo de instalação USB m - Trabalhar na 
voltagem (V): de 110;  
- Possuir: Garantia MÍNIMA 1 ano inclusa - Um ano de garantia ou 
15.000 páginas 

17 03  Impressora Multifuncional Laser Monocromática  
CARACTERÍSTICAS:  
- Impressão: -Velocidade de impressão (preto): Normal: Até 20 ppm 
-Primeira página impressa (pronta): Preto: Até 9,5 segundos  
-Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas  
-Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000  
-Tecnologia de impressão: Laser  
-Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi  
-Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS 
-Monitor: LCD de 2 linhas (texto) 
-Velocidade do processador: 600 MHz  
-Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5ºC  
-Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH  
-Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade / Porta de rede Fast 
Ethernet 10/100Base-TX incorporada 
Papel: -Manuseio de entrada de papel: Bandeja de entrada para 150 
folhas  
-Manuseio de saída de papel: Bandeja de saída para 100 folhas com a 
face para baixo  
-Impressão frente e verso: Manual  
-Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²  
Scanner:-Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos 
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-Formatos de arquivos digitalizados: (Windows) PG, RAW(BMP), PDF, 
TIFF, PNG TIFF, PNG, (Mac) JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF 
pesquisável, RTF, TXT  
-Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi  
-Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 
mm  
-Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm  
Copiadora: -Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 20 cpm  
-Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi  
-Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%  
-Cópias, no máximo: Até 99 cópias  
Fax: Envio/recepção de fax 
Memória do fax: Até 500 páginas  
Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi, Discagens rápidas, número 
máximo: Até 100 números 
Locais de transmissão: 100 locais 
- Cabo de USB incluso ; - Trabalhar na voltagem (V): de 110. 
- Possuir: Garantia MÍNIMA 1 ano inclusa - Um ano de garantia ou 
15.000 páginas 

18 02  Impressora Laser Monocromática  
CARACTERÍSTICAS: 
- Velocidade de impressão preto (normal, A4) : Até 25 ppm  
- Qualidade de impressão preto: Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 
1200 dpi)  
- Tecnologia de impressão: Laser  
- Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas  
- Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000  
- Memória, padrão e máxima : 32 MB, - Velocidade do processador: 
400 MHz  
- Manuseamento de papel: Bandejas para papel, padrão  
- 1 slot de entrada priotirária para 10 folhas  
- Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 
folhas com a face para baixo  
- Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; cartões postais; 
envelopes (C5, DL, B5)  
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, conexão de rede 
Ethernet 10/100  
- Requisitos mínimos do sistema: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 
bit): 1 GB de RAM, Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, 
Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 
MB de RAM;  
- Todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco rígido, unidade 
de CD-ROM, porta USB  
- Dimensões /Peso: (LxAxP)387 x 284 x 246 mm, 7.0Kg;  
- Consumo de Energia: 440 watts  
- CD(s) com software e documentação da impressora, Guia de 
primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente,  
- Possuir: CABO USB incluso e Garantia MÍN. 1 ano inc lusa  

19 01  Impressora Matricial Monocromática  
CARACTERÍSTICAS: 
- Impressora de 136 colunas, - Alimentação de folhas: Frontal, 
superior e inferior, - Largura máxima do papel aceito: 16, 5 polegadas 
(41,91 cm), - Consumo de energia: 53W, - Durabilidade da cabeça de 
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impressão: 400 milhões de impactos, - Durabilidade da fita de 
Impressão: 3 milhões de caracteres, - Interface da impressora: 
paralela Centronics, - MTBF: 20.000 horas, - Memória: 128 KB, 
Número de agulhas: 9, Número de colunas: 136 e Número de vias: 6, - 
1 porta paralela e 1 porta serial, - Velocidade Máxima: 680 cps. - 
Capacidade de impressão de vias: 7 vias, - Durabilidade do cartucho 
de fita original: 12 milhões de caracteres, - Tecnologia: 9 agulhas (2x9) 
136 colunas, - Aceita interface USB como opcional;- Dimensões: 
15,49/58,93/35,05 cm (Alt/Larg/Prof), - Peso: 9,6 Kg, Energia: - 
Tensão de entrada: 90 ~ 264V e - Freqüência: 50 ~ 60 Hz, Requisitos 
mínimos do sistema:- Computador com porta paralela, - Windows, - 
Incluir: Impressora, Manual, CD-ROM com drivers, - Cabo de USB 
incluso; - Trabalhar na voltagem (V): de 110 e - Possuir: Garantia 
MÍNIMA 1 ano inclusa 

20 02  Impressora TÉRMICA  
CARACTERÍSTICAS : 
Possuir:  
- Tipo de impressão: Térmica direta e Transferência Térmica; 
- Resolução de impressão: 203 dpi e Velocidade de Impressão: 102 
mm/s; 
 - Interface: Serial (RS232), Paralela (Centronics) e USB; - Código 
Suportados: 1D e 2D (ver manual), Dimensão da etiqueta: máximo 
108 mm (L) e 
 - Dimensão da impressão: máximo 104 mm (L); 
- Software Zebra Designer e Documentação e garantia, CD de 
instalação, Etiquetas de exemplo, TLP - Centro de coleta de fita e 
Cabo de energia; 
 Processador: - Memória: DRAM: 256 Kbytes Flash: 512 Kbytes, 
Leitor de cartão magnético: Não; -  Alimentação: 100 - 240V (AC); 
 - Garantia: 12 meses e 3 meses para a cabeça de impre ssão;  

21 03  NOBREAK PARA SERVIDO R TORRE / SWITCHES  
- Possuir potência de Saída de 1200 VA 
- Tensão Nominal: Bivolt automático - Tensão de Saída de 110v e 
Frequência 60Hz; 
- Fazer função de Estabilizador, - Possuir saída para Bateria Externa 
- TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 E - Possuir 
Garantia de no mínimo 1 ano  

22 07  NOBREAK PARA SERVIDO R TORRE / SWITCHES 
- Possuir potência de Saída de 1400 VA, - Tensão Nominal: Bivolt 
automático - Tensão de Saída de 110v e Frequência 60Hz;- Fazer 
função de Estabilizador, - Possuir saída para Bateria Externa 
- TOMADAS: 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 E - Possuir 
Garantia de no mínimo 1 ano  

23 03  NOBREAK INDIVIDUAL  
- Possuir potência de Saída MÁXIMO 700 VA 
- Tensão Nominal : Bivolt automático - Tensão de Saída de 110v e 
Frequência 60Hz; 
- Fazer função de Estabilizador, - Possuir saída para Bateria Externa 
- TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 E - Possuir 
Garantia de no mínimo 1 ano  

24 03  SWITCH  10/100BASE-T 24 PORTAS 
CARACTERÍSTICAS: 
- Switch 24 portas RJ45 10/100 Mb/s com auto negociação e suporte 
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Auto MDI/MDIX. Compilações com padrões IEEE 802.3 e IEEE 
802.3u. Suporte a IEEE 802.3x com controle para Full Duplex e Half 
Duplex. Suporte a MAC Address auto instrução e update automático. 
LED indicador para monitoramento da energia, link, atividade e 100 
Mb/s. Padrão 19 polegadas com case de aço para montagem em 
rack. Acompanha duas abas para fixação em paredes e moveis. 
Possuir : Fonte de alimentação interna  

25 02  SWITCH  10/100BASE-T 48 PORTAS 
CARACTERÍSTICAS: 
- Switch 48 portas RJ45 10/100 Mb/s com auto negociação e suporte 
Auto MDI/MDIX. Compilações com padrões IEEE 802.3 e IEEE 
802.3u. Suporte a IEEE 802.3x com controle para Full Duplex e Half 
Duplex. Suporte a MAC Address auto instrução e update automático. 
LED indicador para monitoramento da energia, link, atividade e 100 
Mb/s. Padrão 19 polegadas com case de aço para montagem em 
rack. Acompanha duas abas para fixação em paredes e moveis. 
Fonte de alimentação interna 

26 10  SWITCH  10/100BASE-T 8 PORTAS 
CARACTERÍSTICAS: 
Recursos do Hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD, Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps 
- Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Fonte de limentação externa: 
100-240V CA, 50/60Hz, Fan Quantity: Fanless, Taxa de Dados: 
10/100Mbps at Half Duplex - 20/200Mbps at Full Duplex, Indicador 
LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Recursos do Software: Método de 
Transferência: Armazena e Encaminha, Funções avançadas: 
Tecnologia Verde, economia de até 70% de energia, Controle de 
Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em Cada Porta, Certificação: 
FCC, CE, RoHS, Conteúdo do Pacote: Switch de mesa de 8-Portas 
10/100Mbps / Adaptador de Energia / Guia do Usuário. Requisitos do 
Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, VistaT ou 
Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. 

27 04  ROTEADOR WIRELESS (MODELO: TL -WR845N) 
CARACTERÍSTICAS: 
- Possuir:  Velocidade Wireless De 300mbps, 3 Antenas, Fácil 
Criptografia De Segurança Wireless, Controle De Lar gura De 
Banda Por Ip e Cor : Branca ou Preta;  
- Interface 4 Portas Lan 10/100mbps, 1 Porta Wan 10/100mbps, 
Botão Reset, Botão Wi-Fi/Wps 
Botão Power On/Off 
Antena: Antena Omnidirecional Fixa De 35dbi, Fonte De Alimentação 
Externa: 9vdc / 0.6a 
Padrões Wireless: Ieee 802.11n, Ieee 802.11g, Ieee 802.11b, 
Dimensões (L X C X A): 23 X 14,5 X 35 Mm 
- Características Wireless: Frequência: 2.4-2.4835ghz 
- Taxa De Sinal: 11n: Até 300mbps (Dinâmico), 11g: Até 54mbps 
(Dinâmico) e 11g: Até 11mbps (Dinâmico);- Funções Wireless: 
Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas 
Wireless, Segurança Wireless: 64/128/152-Bit Wep / Wpa / 
Wpa2,Wpa-Psk / Wpa2-Psk.Redirecionamento De Portas: Servidor 
Virtual, Direcionamento De Porta, Upnp, Dmz 
Dns Dinâmico: Dyndns, Comexe, No-Ip 
Vpn Pass-Through: Pptp, L2tp, Ipsec (Esp Head) 
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Controle De Acesso: Controle Dos Pais, Controle De Gerenciamento 
Local, Lista Host, 
Agenda De Acesso, Gerenciamento De Regra 
Firewall: Dos, Spi Firewall, Filtro De Endereço Ip/Filtro De Endereço 
Mac/Filtro De Domínio 
Vínculo De Endereço Ip E Mac, Protocolos: Suporte Ipv4 E Ipv6 
Rede De Visitantes: Rede Para Convidados 2.4ghz X1 

28 35  MONITOR 
CARACTERÍSTICAS: 
- MÍNIMO: 20 Polegadas, Widescreen: painel LED ou LCD padrão 
16:9 ou superior 
- Acompanhar cabo de força. 

29 15 UNI Filtro de linha com 4 tomadas 
30 02  TRANSFORMADOR DE ENERGIA de 220v para 100v potencia  

minima 500 wats 
31 01  DISCO RÍGIDO 

- Interface: SATA 6.0Gb/s / Capacidade: MÍNIMO 500GB / 
Velocidade: 7200 RPM / Cache: 64MB Compatível com Windows / 
Interface: SATA 3.5´´ 

32 01  ROTEADOR BANDA LARGA COM BALANCEAMENTO DE 
CARGA compatível com windows XP, 2000, 7, 10 linux . Até 4 portas 
WAN com equilíbrio de carregamento avançado para garantir 
largurade banda máxima e recursos de backup. Cabo de força; cabo 
ethernet RJ- 45; Portas WAN/LAN 

33 06 UNI Limpa Contato  
34 33  Placa-Mãe compatível com o Processador  

Características:  
- 2 x sockets DDR4 DIMM suporta até 32 GB de memória do sistema 
- Arquitetura de memória de canal duplo 
- Suporte para módulos de memória DDR4 2133 MHz sem-buffer 
- Suporte para módulos de memória ECC UDIMM (operar em modo 
não-ECC) 
- Suporte para módulos de memória não-ECC UDIMM 
 
Gráficos Onboard: 
- 1 x porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 
@ 60 Hz 
- 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 
@ 24 Hz 
- Suporte para HDMI 
- Máxima memória compartilhada de 1024MB 
 
Áudio: Realtek ALC887 codec / Áudio de Alta Definição / 2/4/5.1/7.1 
canais 
 
LAN: Realtek chip de GbE LAN (10/100/1000 Mbit) 
 
Armazenamento: 
4 x conectores SATA3 6.0 Gb/s 
 
USB: 
- 4 x portas USB 3.0 / 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas 
disponíveis através do cabeçalho USB interno) 
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- 6 x portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas 
disponíveis através dos cabeçalhos USB internos) 
 
Conectores Internos I / O: 
- Conector de alimentação principal 1x 24 pinos ATX 
- Conector de alimentação 1x 4 pinos ATX 12V 
- 4 x conectores SATA 6 Gb/s 
- 1 x Conector do ventilador CPU 
- 1 x conectores internos do ventilador do sistema 
- 1 x comunicação do painel frontal 
- 1 x conector de áudio do painel frontal 
- 1 x S / PDIF 
- 1 x USB 3.0 / 2.0, - 2 x USB 2.0 / 1.1 
- 1 x Trusted Platform Module cabeçalho (TPM) 
- 1 x Clear CMOS jumper 
Processador compatível com a Placa Mãe 

35 33  MEMÓRIA RAM 
- SDRAM DDR4 de 288 pinos / Capacidade: 8GB / Frequência: 2133 
MHz 

36 05  MEMÓRIA RAM 
- SDRAM DDR3 de 240 pinos / Capacidade: 4GB / Frequência: 1333 
MHz 

37 10  MEMÓRIA RAM 
- SDRAM DDR2 de 240 pinos / Capacidade: 2GB / Frequência: 
667/800 MHz 

38 33  COOLER P/ PROCESSADOR compativel  
- Core i7/i5/i3 
- Core 2 Duo 
- Pentium Dual-Core 
- Celeron Dual-Core 
- Celeron/Celeron D 
- Pentium G 
Tipo de Socket: - LGA1155/LGA1156/LGA775 

39 02  PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR 
- Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 
8301:1991)  
- Consistência NLGI: 2 ou 3 
- Componente Básico: Silicone modificado 
- Cor: Branca 
- Pote 100g 

40 20  GABINETE 
CARACTERÍSTICAS: 
- Gabinete ATX/Micro ATX, 1x5.25"CD-ROMM, 1x3.5", Mínimo  Slots 
PCI: 4, Entradas Frontais:  
   2xUSB e Audio/Microfone; - Acompanhar cabo de força. 

41 33  DISCO RÍGIDO 
- Interface: SATA 6.0Gb/s / Capacidade: MÍNIMO 1 TB / 
Velocidade: 7200 RPM / Cache: 64MB Compatível com Windows / 
Interface: SATA 3.5´´ 

42 10  PLACA DE REDE PCI -E RJ45 
Características :  
- Interface: 32-bit PCI / Uma porta 10/100Mbps RJ45 
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- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP, PCI Revisão 2.1/2.2 
- Taxa de Dados: 10/100Mbps para o modo Half-Duplex / 
20/200Mbps para o modo Full-Duplex 
- Indicador LED: Ligação/Atividade 
- Suporta drivers para DOS/Win98se/Me/2000/XP/2003/Vista/7/10 

43 05  Placa de Rede USB para RJ45  
Características:  
- Compatibilidade com redes de 10Mbps ou 100Mbps, Half/Full 
Duplex 
- Detecta automaticamente a velocidade da rede 
- Suporte todos os comandos padrão usb 
- Compatível com a interface usb versão 1. 0/1. 1/2. 0 
- Tipo de Dispositivo: USB RJ45 Lan Placa de Rede Ethernet Cartão 
- Tipo de Interface: USB 2.0 para RJ45 Feminino Jack 

44 20  Fonte ATX 350w  
Características : 
- ATX, - Bivolt: Sim (115V / 220V) 
- Conector ATX 4 pinos (12v): sim 
- Conector Principal: 20 + 4 pinos 
- Conector Floppy: 01 e - Conectores SATA: 04 
- Medidas do Produto (C x L x A): 140 x 150 x 85 mm 
- Potência: 350 watts (real) e - Ventilador 
Possuir: Cabo de força incluso MÍNIMO 01 ano de gar antia.  

 
 
 

Divinolândia, 04/08/2017 

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA 

COORDENADORA CONDERG 
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ANEXO II 

 

                                                              MODELO 
 

 

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para  Habilitação no Certame 

 

 

EU, _______(NOME COMPLETO)_______, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

_____(NOME DA PESSOA JURÍDICA)_____, INTERESSADA EM PARTICIPAR NO PREGÃO Nº 

____/____, PROCESSO Nº____/____, DO CONDERG HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA, 

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A REFERIDA EMPRESA ATENDE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO. 

   

___(local)___, ___ DE ___________ DE ____. 

 

 

 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III  

 

Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho 

 

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

jurídica)  _ , interessada em participar no processo licitatório – PREGÃO Nº ____/____ – Processo 

Nº____/____, do CONDERG HOSPITAL REGIONAL, declaro sob as penas da lei, que, nos termos 

do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Nº 6.544/89,de 22 /11/1989, a ________ nome da pessoa 

jurídica ________  encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no qual se 

refere a  observância do disposto no  inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal . 

 

  Cidade, data, 

 

 

_________________________________ 

NOME 

RG E/OU CARIMBO 
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ANEXO IV 

 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impedi tivo 

 

   ________(Nome da empresa)________, através de seu representante legal, 

Sr. ______(nome completo)______, DECLARO, que após a emissão dos documentos exigidos 

neste Edital de Licitação, incorreu fato impeditivo de habilitação sob as penalidades cabíveis, bem 

como estou ciente de que deverei declará-lo caso ocorra algum impedimento.  

 

 

   ______, _____ de ____ de ____. 

 

 

________________________________ 

Nome Completo 

RG 

Cargo e/ou função 

Carimbo da Firma 
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ANEXO V 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº.........../.............. 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O CONDERG HOSPITAL 
REGIONAL COMO ADJUDICADOR E A EMPRESA VENCEDORA, CONSTANTE DA ATA DE 
SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO E IDENTIFICADA NA CLÁUSULA IV ABAIXO, COMO 
ADJUDICATÁRIA. 

 
 

 
I – DO OBJETO: 
 

Constitui (em)-se , correspondente(s) ao(s) item(ns) (nº .......) constantes do Anexo I, da 
licitação Pregão Presencial  nº ....../......., vencido(s) pela Adjudicatária e relacionado(s) na Ata de 
Sessão Pública, que é parte integrante do presente termo. 
 
 
II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da 
assinatura da ata de registro. 

 
III – DA ENTREGA DO OBJETO 

A entrega  do produto ora licitado deverá ser efetuada no Setor de recebimento do  Conderg, de 
acordo e  Ordem de Fornecimento a ser emitida pelo CONDERG, por email, conforme informado 
pela mesma em sua Proposta, no prazo máximo de 10 dias. 

 
 

IV– DAS PENALIDADES 
 

1.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

2.  A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
seguintes multas: 

a)  pela recusa em assinar a presente ata de registro de preços, multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;  
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b)  pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de 
fornecimento;  

c)  pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de 
atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as 
conseqüências daí advindas;  

d)  pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente 
da ata de registro de preços;  

e)  pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em 
desacordo com as especificações técnicas;  

f)  pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 
diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto 
percentual) sobre o valor adjudicado;  

g)  pelo cancelamento da ata de registro de preços por culpa da 
ADJUDICATÁRIA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
fornecimento estimado.  

3.  As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG HOSPITAL REGIONAL, o 
desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.  

5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo 
judicial de execução.  

        6.  Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de 
obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Conderg, garantida a ampla defesa e as 
penalidades serão aplicadas pelo Coordenador. 

 
V - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 

1 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos: 
1.1 - Pelo ADJUDICADOR , quando: 

a - Houver descumprimento total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições 
previstas no Edital da presente licitação e referenciadas nesta Ata; 

b – A Adjudicatária não assinar a presente Ata de Registro de Preços ou não 
retirar a Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento, no prazo 
estabelecido no Edital, sem justificativa aceitável; 

c – A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
desse se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d – Por razões de interesse público; 
e – Quando da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 

falência da Adjudicatária; 
f – Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no 

Edital desta licitação. 
 

1.2 - Pela ADJUDICATÁRIA , quando: 
a – Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir 

as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 
Preços, sendo esta solicitação, tanto para cancelamento ou suspensão do 
preço registrado, formulada com antecedência de 30 dias, caso em que fica 
facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no 
Edital, caso não aceitas as razões do pedido; 
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2 - O cancelamento e a suspensão de registro, nas hipóteses previstas, assegurado à 

Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da 
autoridade competente; 

 
3 - A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de preços; 

4 - O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo 
que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser utilizadas novas licitações para 
aquisição do respectivo objeto registrado. 

 
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não cessa a 
obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e constantes da  
Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência; 

2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua 
vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores; 

3- Demais condições são as estabelecidas no Edital da presente licitação. 
4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser 

obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta. 
E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, perante 

as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 
 
 
 

Divinolândia....../....../........ 

 

ADJUDICADOR  Testemunha – nome legível 
   

ADJUDICATÁRIA  Testemunha – nome legível 
   
   

NOME DA EMPRESA: _________________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE: __________________________________________ 
PREGÃO Nº _____________/_______ 
PROCESSO Nº __________/_______ 
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ANEXO VI 

MODELO  DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ........../2017 

PROPONENTE:................................................................................................................ 

ENDEREÇO:............................................................................................. N.º................ 

BAIRRO:...............................................CIDADE.............................................UF............. 

FONE:...............................................................................FAX.......................................... 

CEP:...........................................................C.N.P.J...........................................................  

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO: 

NOME:............................................................................................................................... 

RG: ........................................................... CPF: .......................................................... 

PROPOSTA-  

ITEM QUANT  UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

      
 
VALOR UNIT DA PROPOSTA: R$  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA- 

_______ (__________) dias 

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE 

Conta Corrente: ______________________ Agência: _____________________________ 
Praça de Pagamento: ___________________________ 

Local:_______________________/____/_______/2017
 ____________________________________________
                          Assinatura do representante legal da empresa 

[                                                               ]    


