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EDITAL DE PREGÃO n° 078/2022 
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006  

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
ORIGEM: Processo nº 1343/2022 
SOLICITANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
ABERTURA: 29 de dezembro de 2022.                              Horário: 14:00 horas 

  
Edital de pregão para Registro de Preços visando 
eventual e futura aquisição de equipamentos de 
informática, periféricos e mobiliário a serem 
utilizados junto às secretarias do Município. 
 

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, pessoa jurídica de Direito Público com 
sede na Rua Johann Kremer, nº 1316, Centro, na cidade de Forquetinha, inscrita no C.N.P.J. 
sob o nº 04.214.401/0001-03, neste ato representado pelo Vice Prefeito, Sr. GRASIANI 
GALLI, mediante o Pregoeiro Gustavo Alex Lenhardt, designado pela Portaria n.º 
2142/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que no Departamento de 
Compras, estará recebendo os envelopes contendo os documentos de “Habilitação” e 
“Propostas” para o fornecimento do Objeto do Edital em conformidade com a Lei 
Municipal n.º 289, de 21 de janeiro de 2005, Decreto Municipal n.º 308 de 07 de junho de 
2006, disposições  da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Decreto N° 10.024 de 20 de Setembro de 2019, bem como as 
condições a seguir estabelecidas. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 
123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
CAPÍTULO I - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1 - A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no 
dia 29 de dezembro de 2022, com início às 14:00 horas, horário de Brasília - DF. 
 
1.2 - Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas através do site descrito no item 1.1, até as 13:30 horas do mesmo dia. 
 
1.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente 
de nova comunicação. 
 
CAPÍTULO II - OBJETO  
 
2 – DO OBJETO  
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.1. Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de equipamentos de 
informática, periféricos e mobiliário a serem utilizados junto às secretarias do Município, 
conforme quantidades e descrições constantes do Termo de Referência – ANEXO I. 
 
2.2 – A compra é uma possibilidade e não uma certeza, servindo as quantidades mínimas e 
máximas apenas de estimativa para o presente certame. 
 
2.3 – O presente Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, nos termos do 
Parágrafo único, do art. 6º do Decreto Municipal nº 976, de 21 de maio de 2015. 
 
2.4– Todos os itens descritos devem ser novos (sem utilização anterior) e não serão 
recebidos quando apresentarem indícios ou características que possam comprometer sua 
utilização. 

2.4.1– Todo e qualquer fornecimento de material fora do estabelecido neste edital 
será imediatamente notificado à licitante vencedora, que ficará obrigada a substituí-los, o 
que fará no prazo de 05 (cinco) dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco 
tais substituições, sendo aplicadas, também, as sanções previstas em Lei. 
 
2.5- A licitante vencedora deverá fornecer prazo de garantia de acordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência – ANEXO I. 
 
2.6 – Os produtos ofertados deverão ser entregues conforme solicitação, por conta da 
licitante vencedora, junto ao Almoxarifado localizado junto ao Centro Administrativo 
Municipal, durante o horário de expediente (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00), quando um 
funcionário acompanhará a entrega e conferência no local indicado. 

2.6.1 –Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante 
vencedora descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor, 
comprometendo-se integralmente por eventuais danos causados em decorrência dessas 
atividades. 
 
2.7 – O prazo para a entrega dos itens será de até 10 (dez) dias contados da data de envio 
do empenho. 
 
CAPÍTULO III – PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderá participar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, 
estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3.2 - Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, 
o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
 
3.4 – Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com as documentações exigidas no edital, proposta com a descrição 
do objeto ofertado. 
 3.4.1 – As documentações anexadas deverão ter, preferencialmente, assinatura 
digital.  
 
3.5 - Não será admitida a participação de empresas que: 
 

3.5.1- Se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

3.5.2- Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
 
CAPÍTULO IV – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
4.1- Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no Sistema de “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

4.1.1- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 

4.1.2- O credenciamento da licitante, junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4.2- O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Forquetinha, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
 
CAPÍTULO V – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.1- A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 
do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do 
produto, valor unitário e valor total e demais informações necessárias, até o horário 
previsto no item 1.2. 

5.1.1- A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário 
específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.2-A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 
 
5.3- Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
5.4- Os itens das propostas que eventualmente contemplem produtos que não 
correspondam às especificações contidas no objeto deste Edital serão desconsiderados. 
 
5.5- Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
 
a) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com até duas casas 
decimais após a vírgula; 
 
b) marca do produto ofertado; 
 
c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e 
frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza 
e todos os ônus diretos; 
 
d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
sessão deste pregão eletrônico; 
 
e) prazo de entrega, que deverá ser de até 10 (dez) dias após o envio da Nota de Empenho 
pelo setor de compras. 
 
f) prazo de pagamento será em parcela única a ser paga em até 15 (quinze) dias após a 
entrega total dos produtos. 
 
g) A empresa deverá indicar o nome e meios de contato (telefone e endereço eletrônico) 
do funcionário, que ficará responsável por sanar quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do contrato a ser formalizado.  
 
h) O objeto deverá ser entregue acompanhado dos documentos fiscais respectivos, 
juntamente com cópias da nota de Empenho/autorização de Fornecimento e devem 
conter, obrigatoriamente, a especificação do item, marca do fabricante e quantidade 
entregue. 
 
5.6- Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação, junto ao Almoxarifado do 
município, cito a Rua Johann Kremer, 1316, durante o horário de expediente (07:30 às 
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11:30 e 13:00 às 17:00), quando um funcionário acompanhará a entrega e conferência no 
local indicado. 
 
5.7 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais 
respectivos, juntamente com cópias da nota de Empenho/autorização de Fornecimento, e 
devem conter, obrigatoriamente, a especificação do item, marca do fabricante e 
quantidade entregue. 
 
5.8 – Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da administração.  
 
5.9 – Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta 
vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado 
pela Administração, assim concordar. 
 
CAPÍTULO VI – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO - O Pregoeiro, via sistema eletrônico, 
dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da 
melhor proposta para cada item.  
 
CAPÍTULO VII - FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
7.1 – Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo valor. 
 
7.2 –As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR POR UNIDADE DO ITEM, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3 – O modo de disputa a ser utilizado neste pregão será o ABERTO; 
 
7.3 – Serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema, observando o lance mínimo de R$ 5,00 (cinco reais); 
 7.3.1 –A licitante poderá também ofertar lances intermediários conforme art. 30 § 
3° do Decreto 10.024/19;  
 
7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
7.5– Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em 
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
7.6– A etapa de lances terá duração de 10 (dez) minutos e após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 
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7.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

7.7.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a 
Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente decorridas 24 (vinte e 
quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado 
para a divulgação. 
 
7.8 – Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro encaminhara pelo sistema 
eletrônico contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 
 
7.9 – Durante o prazo de negociação a licitante vencedora deverá anexar em campo 
específico no sistema a sua proposta atualizada, preferencialmente assinada digitalmente. 

7.9.2 – A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da 
empresa, ou por seu representante legal, devendo, neste caso, ser anexada a respectiva 
procuração. 
 
CAPÍTULO VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 –Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/19, e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições do edital, observando o disposto no Capítulo IX  
 
CAPÍTULO IX - HABILITAÇÃO 
 
9.1- A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
A)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
B)Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 
C) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado, se 
for o caso; 
D) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado; 
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E) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os 
tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), administrados por estes órgãos; 
F) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
G) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
H) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
I) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
J) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, que 
atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República. Modelo em 
anexo (anexo II); 
K) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 dias da data designada para a abertura desse 
certame; 
L) Declaração que a empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 
alterações posteriores (anexo III); 
M) A empresa deverá apresentar declaração de beneficiária dos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, firmada por contador ou 
representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
9.2 – Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 
 
9.3 –Os documentos exigidos para a habilitação deverão obedecer rigorosamente à ordem 
cronológica, devendo as certidões ser impressas em data anterior a abertura do certame. 
 
9.4 –Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser encaminhadas via sistema, 
antes da abertura do certame. 

9.4.1 – A documentação encaminhada com inobservância do prazo previsto no 
item 9.4 não será aceita, em nenhuma hipótese. 
 
CAPÍTULO X - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico. 

10.1.1 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas; 
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10.1.2 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 
data para realização do certame. 
 
CAPÍTULO XI - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário 
próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da 
sessão de lances. 
 11.1.1 – A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  
 
11.2 – A licitante que manifestar intenção de recurso aceita pelo pregoeiro disporá do 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões, por meio de formulário 
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais 
desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 
 
11.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
11.4 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
11.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 
bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
 
11.7 – Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, 
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.    
 
CAPÍTULO XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 
que não houver recurso. 
 
12.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
CAPÍTULO XIII - RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 
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13.1 –Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e de seus anexos, 
bem como com a proposta de preços; 
 
13.2 –Manter, durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
13.3 –Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela Secretaria; 
 
13.4 –Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta; 
 
13.5 – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do 
valor inicial atualizado da Nota de Empenho; 
 
13.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da licitante; 
 
13.7 –A Fiscalização do contrato ficará a cargo das seguintes secretarias e seus respectivos 
fiscais:  
 Sec. da Saúde – Maiara Cristine Born 
 Sec. da Administração – Gustavo Bildhauer 
 Sec. da Educação – Natália Valando 
 Sec. da Agricultura – Franciele Allebrandt 
 Sec. de Obras – Gerson Drebes 
 
 13.7.1 - Caso seja necessária a substituição de algum fiscal, a mesma será feita 
através de apostilamento. 
 
CAPÍTULO XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 – Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 
relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 
a)advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
 
b)multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do empenho, no caso da 
licitante vencedora não cumprir as exigências contratuais ou deixar de receber a Nota de 
Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido 
pela autoridade competente; 
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c)suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier 
prejuízos para a Administração; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
 
14.2.1 - Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará, pelo prazo de até 02 (dois) anos art. 87 da Lei 8.666/93, impedido de 
contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das 
demais cominações legais. 
 
CAPÍTULO XV - RESCISÃO 
 
15.1 –A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CAPÍTULO XVI– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas provenientes deste Edital 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
03.01 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
04.122.0003.2004 Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO (36) - 12 
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (44) - 02 
 
 
04.01 SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO 
12.361.0005.2010 Manutenção da Secretaria de Educação 
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO (61) - 13 
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (67) - 04 
 
04.01 SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO 
12.361.0005.2011 Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO (77) - 11 
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (82) -04 
 
 
04.01 SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO 
12.365.0005.2016 Manutenção da Educação Infantil 
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO (95) - 05 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (161) - 08 
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05.01 SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL 
10.301.0007.2027 Manutenção da Secretaria de Saúde 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (153) - 16 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (164) - 04 
 
05.02 SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL 
08.244.0008.2028 Manutenção da Assistência Social 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (194) - 10 
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (162) - 01 
 
06.01 SECR. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.0009.2029 Manutenção da Secretaria de Agricultura 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (209) - 07 
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (215) - 06 
 
07.01 SECR. MUN. OBRAS DESENV. URB. E RURAL 
15.452.0010.2036 Manutenção da Secretaria de Obras 
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO (233) - 10 
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (243) - 09 
 
09.01 SECR. MUN. PLANEJ. IND. E COMÉRCIO 
04.127.0057.2045 Manutenção da Secr. de Planejamento Indústria e Comércio 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (309) - 02 
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (328) - 02  
 
CAPÍTULO XVII- PAGAMENTO 
 
17.1 – O pagamento será efetuado, após o recebimento total dos materiais solicitados na 
nota de empenho, mediante emissão de Notas Fiscais baseadas nos empenhos, assinadas 
pelo Secretário Responsável e fiscal do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento de todas as documentações pelo fiscal do contrato. 
 17.1.1 – Vale ressaltar que os pagamentos obedecerão à ordem cronológica dos 
pagamentos, conforme Decreto Municipal 993 de 30 de Setembro de 2015. 

 
17.2 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de 
serviços devem ser emitidos em nome do Município de Forquetinha (CNPJ 
04.214.401/0001-03) e conter as seguintes informações: modalidade e número do 
processo licitatório, nº contrato e do empenho, indicação do recurso utilizado para 
pagamento e se necessário indicação do fundo repassador do recurso (estadual ou 
federal); 

17.2.1 – Caso houver, a licitante deverá indicar o número/título do Convênio, 
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário; 

 
17.3 - Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de documento que 
comprove a regularidade com o FGTS e da prova de regularidade quanto aos tributos 
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administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União 
(DAU), administrados por estes órgãos. 
 
17.4 – Não será efetuado qualquer pagamento a adjudicatária enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
17.5 - Serão processadas as retenções pertinentes ao objeto da contratação, nos termos da 
lei que regula a matéria. 
 
CAPÍTULO XVIII - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
 
18.1. As partes reconhecem que no exercício das atividades contratadas poderão ter 
acesso, voluntária ou involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da 
outra, de seus clientes/usuários e/ou de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis, 
assim considerados nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD);  
 
18.2. Em razão disso, as partes comprometem-se a manter, no desempenho das atividades 
contratadas, o mais absoluto sigilo sobre tais dados, abstendo-se de copiar, reproduzir, 
fotografar, filmar, vender, ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma 
divulgar ou dispor de tais dados a terceiros, tampouco de utilizá-los para quaisquer outros 
fins que não sejam aqueles atinentes ao objeto do contrato. Em outras palavras, os 
referidos dados podem ser utilizados apenas para as finalidades do objeto do contrato e 
desde que preservado o sigilo sobre eles. 
 
18.3. Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra 
em absoluta observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD), com respeito ao sigilo, bem como com a identificação e 
notificação de eventuais vazamentos ocorridos; 
 
18.4. A violação de tais obrigações poderá ocasionar a responsabilização da parte infratora 
pelas consequências da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados, nos termos da Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), sem o prejuízo de outras 
penalidades previstas na legislação; 
 
18.5. O dever de manter em sigilo os dados a que teve acesso se estende por prazo 
indeterminado mesmo após a extinção do contrato, independentemente do motivo da 
extinção; 
 
18.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou 
omissão de responsabilidade da outra. 
 
CAPÍTULO XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1 – É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta. 
 
19.2 – A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
19.3 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
19.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município 
de Forquetinha. 
19.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 
 
19.6 – O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da LICITANTE para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
 
19.7 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Forquetinha, na data marcada, 
a sessão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local. 
 
19.8 - O Município de Forquetinha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
 
19.9 - Integram este Edital: ANEXO I – Declaração que não emprega menor; ANEXO II – 
Declaração de não ter sido declarada Inidônea; ANEXO III – Minuta do contrato. 
 

 Forquetinha, 16 de DEZEMBRO de 2022. 
 
 

GRASIANI GALLI 
Vice-Prefeito  

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de equipamentos de informática, 
periféricos e mobiliário a serem utilizados junto às secretarias do Município, conforme 
quantidades e descrições a seguir: 
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1.1 TABELA DE QUANTITATIVOS E MODELO DE PROPOSTA 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
MARCA / 

FABRICANT
E 

MODEL
O 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALOR 
TOTAL 

1 
MICROCOMPUTADOR COM 
MONITOR 

20     

2 
SWITCH DE 24 PORTAS 
GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS 
+ 2 PORTAS SFP 

10     

3 
SWITCH DE 48 PORTAS 
GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS 
+ 4 PORTAS SFP 

10     

4 
MONITOR 24 POLEGADAS LED 
PIVOTANTE 

20     

5 HD SSD 256GB 30     

6 
BASE PARA APARELHO TELEFONE 
IP SEM FIO 

5     

7 APARELHO TELEFONE IP SEM FIO 5     

8 NOTEBOOK 8GB 256 SSD 20     

9 

LICENÇA DE USO PERPÉTUO DO 
SOFTWARE WINDOWS SERVER 
STANDARD 2019 OU SUPERIOR, 
BASEADA EM NÚCLEOS 

2     

10 
LICENÇA DE USO PERPÉTUO DO 
SOFTWARE CAL WINDOWS 
SERVER 2019 - POR DISPOSITIVO 

10     

11 
LICENÇA DE USO PERPÉTUO DE 
CAL DE RDS DE WINDOWS 
SERVER 2019 - POR DISPOSITIVO 

5     

12 FONTE MODELO ATX 250W 20     

13 
ROTEADOR DE 10 PORTAS 
GIGABIT E 1 PORTA SFP+ 

2     
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14 
HEADSET (FONES DE OUVIDOS) 
USB 

30     

15 
SUPORTE PARA NOTEBOOK EM 
AÇO DOBRÁVEL 

30     

16 
MOUSE PAD ERGONÔMICO COM 
APOIO EM ESPUMA 

50     

17 
ORGANIZADOR DE CABOS 3/4  
PRETO 1,0M 

20     

18 MOUSE SEM FIO 20     

19 
TECLADO COM FIO PADRÃO 
ABNT2 

20     

20 
ADAPTADOR WIFI USB 2.4GHz E 
5GHz 

20     

21 
GOOGLE CHROMECAST 3RD 
GENERATION 

10     

22 
CAIXA DE SOM PORTÁTIL 20W 
RMS COM BLUETOOTH, À PROVA 
D’ÁGUA 

10     

23 SUPORTE FIXO PARA TELEVISOR 10     

24 
RÉGUA 12 TOMADAS PADRÃO 
ABNT2 

6     

25 
FILTRO DE LINHA COM 6 
TOMADAS 

20     

26 ROTEADOR WIRELESS 10     

27 RACK SUSPENSO PADRÃO 19 5     

28 LICENÇA OFFICE 2016 20     

29 PROJETOR MULTIMÍDIA 10     

30 SMART TV LED 50 POLEGADAS 4K 10     

31 CABO HDMI 4K DE 15 METROS 10     

32 SMARTPHONE COM ANDROID - 20     
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COM CAPA E PELÍCULA 

33 
KIT DE REALIDADE VIRTUAL 
(ÓCULOS + CONTROLE REMOTO) 

20     

34  WEBCAM 30     

35 MOUSE COM FIO 30     

36 ACCESS POINT CORPORATIVO 5     

37 
SUPORTE DE TETO PARA 
PROJETOR 

10     

38 CHROMEBOOK 20     

39 

39.1 CORDÃO DE CONEXÃO - 
PATCH CORD - CATEGORIA 6 - 1m 
- cor: azul 

20     

39.2 CORDÃO DE CONEXÃO - 
PATCH CORD - CATEGORIA 6 - 
1,5m - cor: azul 

20     

39.3 CORDÃO DE CONEXÃO - 
PATCH CORD - CATEGORIA 6 - 
2,5m - cor: azul 

20     

39.4 CORDÃO DE CONEXÃO - 
PATCH CORD - CATEGORIA 6 - 5m 
- cor: azul 

20     

40 CADEIRA MODELO PRESIDENTE 05     

41 MESA PARA ESCRITÓRIO 03     

42 
MESA DE ESCRITÓRIO PARA 
COMPUTADOR 

02     

43 
CADEIRA LONGARINA COM 4 
LUGARES 

01     

44 
ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 
DUAS PORTAS 

02     

 
 
1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS: 
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1 - MICROCOMPUTADOR COM MONITOR 

Deverá ser entregue microcomputador padrão PC que apresente os seguintes itens: 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MICROCOMPUTADOR 

Processador com as características abaixo, ou superior: 

 Deverá ter sido lançado no ano de 2021 ou mais recente; 

 Processador 64 bits; 

 Possuir pelo menos 6 cores físicos e 12 cores virtuais (threads); 

 Frequência de operação mínima de 2.5Ghz ou superior; 

 Com pelo menos 18 MB de Cache total; 

 Suportar tecnologia de virtualização; 

 Deverá ser processador da linha Intel Corei5 da 12ª Geração ou processador 

Intel/AMD compatível com essa linha, com performance superior a 19.000 pontos 

comprovado através do desempenho benchmark; 

 É obrigatório informar a marca e o modelo do processador ofertado, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

 Informar fabricante e modelo do microcomputador; 

 Placa mãe de mesma marca do computador. A comprovação será verificada no 

momento da entrega dos equipamentos. 

 Chipset lançado no ano de 2018 ou mais novo, chipset da placa mãe deve ser 

específico para o mercado corporativo, implementando as seguintes características: 

 Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior, integrado a placa mãe 

acompanhado de software desenvolvido pelo próprio fabricante do 

equipamento para sua implementação e uso. 

 BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de 

copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração 

fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitas soluções em 

regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação pelo fabricante; 

 O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible 

Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando 

na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em 

conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. 

 Mínimo de 4 (quatro) slots de memória RAM tipo DDR4 mínimo 2666MHz, com 8GB 

instalada, expansível a 64 GB;  

 Deverá possuir 2 (duas) saídas para monitor, sendo pelo menos 1 (uma no padrão 

HDMI), a segunda porta será aceita no padrão DisplayPort, possibilitando desta 

forma, suporte mínimo a 02 monitores independentes;  
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 Deverá possuir uma unidade de disco SSD de no mínimo de 256GB ou superior, 

formato M.2, interface PCIe-x4 NVME. Informar Marca/Modelo da unidade 

ofertada; 

 Deverá possuir DVD-RW com interface SATA, de cor preto; 

 Mínimo de um slot PCIe X1 e um slot PCIe X16; 

 BIOS em Flash ROM, com senha para Power On e senha para acesso a BIOS, 

desenvolvido pelo fabricante do micro, sendo aceito em regime OEM; 

 Mínimo de 06 interfaces USB, contendo no mínimo, 02 externas frontais no padrão 

3.1, sendo, no mínimo 1 (uma) do Tipo C, e no mínimo 04 externas traseiras no 

padrão 2.0, ou superior; 

 Teclado com suporte de interface USB, idioma padrão português (Brasil) ABNT2 

101/102 teclas, mínimo de duas posições para regulagem; 

 Mouse óptico USB compatível com Microsoft, com 2 botões mais roda para scroll, 

resolução por hardware de 800 DPI, acompanhado de mouse pad; 

 Interface de rede local Ethernet com conector RJ-45, de tripla velocidade a 

10/100/1000 Mbps, padrão 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-TX, com negociação 

automática da velocidade em função da conexão, com sistema de despertar remoto 

(Wake-on-Lan); 

 Controladora de som High Definition Audio ou compatível, com conectores para 

Line-in e Line-out, para microfone e fone de ouvido também será aceito padrão 

combo (porta única para microfone e fone de ouvido). 

GABINETE 

Deverá possuir gabinete com as seguintes características:  

 Gabinete de padrão reduzido, podendo ser utilizado tanto no sentido vertical 

quanto horizontal com volume máximo de 11.000cm3; 

 Abertura tipo "tool-less" nativa do gabinete, permitindo abertura rápida sem 

utilização de ferramentas, não sendo aceito adaptações; 

 Periféricos como HDD e DVD-ROM montados nativamente por encaixe permitindo 

sua desmontagem e substituição sem o uso de ferramentas, não sendo permitidas 

adaptações;  

 Acabamento interno com superfícies não cortantes;  

 Entrada na parte frontal e exaustão na parte traseira que auxilie na temperatura 

adequada ao funcionamento do processador, fonte e demais componentes internos 

ao gabinete; 

 Uma baia de 3,5" e uma baia de 5,25" que pode ser no formato Slim;  

 Leds indicativos de equipamento ligado e de uso do disco rígido;  

 Botão de Power-on; 

 Um alto-falante interno instalado ligado a controladora de som; 
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 Gabinete deve permitir a instalação de cadeado, de forma a impedir a abertura do 

mesmo. 

 

FONTE:  

 Deve possuir fonte de alimentação bi-volt ,110/220V, com potência máxima real de 

360W, PFC ativo e comutação automática, com recurso de velocidade variável e 

com eficiência energética mínima de 90%, comprovada por meio de certificação 

80plus, mínimo categoria platinum. Para garantir a integridade do projeto original e 

evitar adaptações que possam comprometer a segurança, qualidade do conjunto e 

eficiência em termos de consumo de energia, o certificado deverá estar em nome 

do fabricante do equipamento comprovado através do site www.80plus.com.  

 

MONITOR  

Deverá ser entregue monitor da mesma marca da CPU com as seguintes características:  

 Com tecnologia LCD iluminado, por LED (Light Emitting Diode) com tratamento anti 

reflexivo; 

 Resolução de, no mínimo, 1920x1080,16 milhões de cores e pixel pitch máximo de 

0.28mm; 

 Formato Widescreen; 

 Área visível de, no mínimo, 24 polegadas; 

 Conectores de entrada: VGA ou HDMI compatível com o computador; 

 Acompanhado de no mínimo 01 cabo VGA ou HDMI, compatível com a saída do 

monitor ofertado e 01 cabo elétrico; 

 Possuir base com ajuste de altura, inclinação e pivot; 

 Monitor de mesma marca do computador. A comprovação será verificada no 

momento da entrega dos equipamentos;  

 

DIVERSOS 

 O equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos e manuais (escritos em 

Português do Brasil ou em idioma Inglês) necessários para instalação, configuração 

e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos;  

 Os componentes dos equipamentos, tais como: monitor de vídeo, gabinete de CPU, 

teclado e mouse, devem ter o mesmo padrão de cor e possuir a mesma marca do 

fabricante do gabinete. 

 Microcomputador deverá comprovadamente pertencer à linha corporativa, não 

sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico. 

 Possuir Certificado HCL Windows e Linux Ubuntu, Certificado ISO 9001 válido, 

Certificação Energy Star. 

http://www.80plus.com/
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 O equipamento deverá ser fornecido com licença original do Sistema Operacional 

Microsoft® Windows 10 Professional, 64 bits ou superior, idioma português do 

Brasil, instalado e atualizado. A chave de ativação deverá ser “injetada” na placa 

mãe do computador durante a fabricação, e os processos de instalação e ativação 

deverão usar a BIOS do computador para verificar a autenticidade e ativar o 

Windows. Deverá possuir fixado ao gabinete um selo holográfico do Windows 10, 

rótulo de Software original Microsoft (GML).  

 A nota fiscal deverá possuir o descritivo da licença Microsoft Windows 10 PRO 

conforme ofertado pelo licitante.  

 Todos os dispositivos devem ser totalmente compatíveis com Windows 10, 

devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal.  

 O modelo do equipamento ofertado deverá constar na lista da Microsoft na 

Internet (Hardware Compatibility List) para o Sistema Operacional Windows 10. 

 O controle dos componentes integrados do microcomputador deverá ser efetuado 

através do número de série do componente, não sendo aceito lacre ou dispositivo 

similar que impeça a abertura do gabinete.  

 Garantia de 3 (três) anos do fabricante para qualquer componente.  

 Atendimento “on-site” em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) 

para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site, por meio das 

assistências técnicas credenciadas e autorizadas pelo FABRICANTE da marca 

ofertada.  

 Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de garantia 

estendido ou modalidade de prestação dos serviços para atendimento on-site e/ou 

tempos de solução, o LICITANTE, deverá apresentar declaração do fabricante 

informando os respectivos códigos/partnumbers destes serviços.  

 Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, declaração do 

FABRICANTE comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta 

declaração deverá ser específica para este processo licitatório.  

 O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible 

Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando 

na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em 

conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.  

 Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro 

do consórcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão 

“DMI” de gerenciamento;  

 O FABRICANTE deverá ser membro na categoria “BOARD”. O certificado será 

conferido através de acesso a pagina http://www.dmtf.org/about/list/. Apresentar 

página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico 

da fonte extraída;  

http://www.uefi.org/members
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 A empresa vencedora do certame, deverá apresentar uma unidade de 

demonstração para certificação/validação dos itens solicitados. 

CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES: 

 O equipamento deverá constar no site www.epeat.net no mínimo categoria bronze 

identificado claramente o modelo do microcomputador.  

 Certificado HCL Windows e Linux Ubuntu, Certificado ISO 9001 válido, Certificação 

Energy Star, identificando claramente o modelo do Microcomputador; 

 O licitante deve ser autorizado pelo fabricante/distribuidor oficial da marca 

ofertada, caso não seja o próprio, a comercializar o equipamento cotado, 

comprovado através de declaração do fabricante em anexo à proposta. 

 

2- SWITCH DE 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS + 2 PORTAS SFP  

Deverá ser entregue switch de 24 portas layer 2 para montagem em RACK atendendo no 

mínimo as especificações abaixo: 

 Deve possuir 24 portas 10/100/1000 Base-T; 

 Deve possuir 2 Slots SFP; 

 Deve possuir capacidade de encaminhamento de, no mínimo, 38,69 Mpps; 

 Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 52 Gbps; 

 Deve implementar IEEE 802.3az para as portas 10/100/1000; 

 Deve possuir suporte a VLAN; 

 Deve implementar MLD snooping; 

 Deve implementar controle de broadcast; 

 Deve implementar rate limiting; 

 Deve suportar espelhamento de portas; 

 Deve implementar 802.1x; 

 Deve implementar autenticação baseada em web; 

 Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; 

 Deve implementar TACACS+ RFC 1492. Não serão aceitas soluções similares; 

 Deve suportar duas imagens de software na flash; 

 Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

 Deve possuir interface web para configuração; 

 Deve implementar Secure FTP (SFTP); 

 Deve implementar RMON; 

 Deve suportar DHCP Client; 

 Deve suportar DHCPv6 Client; 

 Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

 Deve acompanhar kit de montagem em rack; 

http://www.epeat.net/
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 Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o 

funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o 

equipamento; 

 O equipamento deve possuir garantia mínima de 1 ano; 

 Voltagem de entrada bivolt. 

 Deverá ser do modelo UNIFI Switch 24 USW-24-BR  para manter compatibilidade 

com a controladora Unifi instalada na Prefeitura e demais APs instalados nas 

unidades municipais, possibilitando assim gerenciamento centralizado. Serão 

aceitas outras marcas e modelos, desde que atendam todos os requisitos desse 

edital além de apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante comprovando 

compatibilidade com a controladora já existente na Prefeitura. 

 

3 - SWITCH DE 48 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS + 4 PORTAS SFP 

Deverá ser entregue switch de 48 portas layer 2 para montagem em RACK atendendo no 

mínimo as especificações abaixo: 

 Deve possuir 48 portas 10/100/1000 Base-T; 

 Deve possuir 4 Slots SFP; 

 Deve possuir capacidade de encaminhamento de, no mínimo, 70 Mpps; 

 Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 52 Gbps; 

 Deve implementar IEEE 802.3az para as portas 10/100/1000; 

 Deve possuir suporte a VLAN; 

 Deve implementar MLD snooping; 

 Deve implementar controle de broadcast; 

 Deve implementar rate limiting; 

 Deve suportar espelhamento de portas; 

 Deve implementar 802.1x; 

 Deve implementar autenticação baseada em web; 

 Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; 

 Deve implementar TACACS+ RFC 1492. Não serão aceitas soluções similares; 

 Deve suportar duas imagens de software na flash; 

 Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

 Deve possuir interface web para configuração; 

 Deve implementar Secure FTP (SFTP); 

 Deve implementar RMON; 

 Deve suportar DHCP Client; 

 Deve suportar DHCPv6 Client; 

 Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

 Deve acompanhar kit de montagem em rack; 
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 Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o 

funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o 

equipamento; 

 O equipamento deve possuir garantia mínima de 1 ano; 

 Voltagem de entrada bivolt. 

 Deverá ser do modelo UNIFI Switch 24 USW-48-BR  para manter compatibilidade 

com a controladora Unifi instalada na Prefeitura e demais APs instalados nas 

unidades municipais, possibilitando assim gerenciamento centralizado. Serão 

aceitas outras marcas e modelos, desde que atendam todos os requisitos desse 

edital além de apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante comprovando 

compatibilidade com a controladora já existente na Prefeitura. 

 

4 - MONITOR 24 POLEGADAS LED IPS 

Deverá ser entregue monitor de no mínimo 24”, com pelo menos as seguintes 

características: 

 Os equipamentos devem ser novos, sem uso e estar em linha de produção, não 

sendo aceitos equipamentos descontinuados. Apresentar comprovação original e 

oficial do fabricante juntamente com a proposta.; 

 Chassi/carcaça predominantemente na cor preta; 

 Tamanho mínimo do painel deverá ser de 24 polegadas; 

 A tela deverá ser do tipo LED IPS; 

 Possuir ângulos de visualização amplos, de pelo menos 178 graus;  

 Resolução Full HD de 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); 

 Frequência do painel 75 Hz; 

 Tratamento da tela Anti-reflexivo; 

 Suporte maior que 16 Milhões de cores; 

 Taxa mínima de contraste dinâmico de 10M:1;  

 Deverá possuir, no mínimo, 1 porta HDMI ou 1 porta VGA integrada ao monitor; 

 Deverá ser padrão VESA de 100 mm; 

 Possuir alimentação: entrada 220V OU BIVOLT; 

 Deverá contemplar certificação de energia ENERGY STAR ou EPEAT; 

 Deverá possuir, no mínimo  as seguintes funções de controles manuais: Liga/ 

Desliga, Controle de contraste, controle de brilho;  

 A garantia deverá ser de, no mínimo, 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 

meses de garantia especial concedida pelo fabricante).  

Obs: O equipamento deverá ser entregue com os seguintes acessórios: Base Removível; 

Cabo VGA; Cabo HDMI; Cabo de Energia;  Manual. 
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5 - HD SSD 256GB 

Deverá ser entregue disco (HD) Solid State Drive-SSD do tipo SATA com pelo menos as 

especificações abaixo: 

 Interface SATA III; 

 Capacidade 256 GB ou superior; 

 Formato/tamanho: 2.5 polegadas; 

 Compatibilidade Windows, Mac, Linux; 

 Conexão: Interface SATA III (6Gb/s); 

 Velocidade de leituras: 500MB/s ou superior; 

 Velocidade gravações: 350MB/s ou superior; 

 Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; 

 Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C. 

 

6 - BASE PARA APARELHO TELEFONE IP SEM FIO 

Deverá ser entregue base para aparelho telefone IP sem fio. Os equipamentos deverão ser 

novos, sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos 

descontinuados. Sendo que os mesmos deverão atender no mínimo as especificações 

abaixo: 

 A base para aparelhos sem fio, deverá suportar a função de detecção para 

emparelhamento com até 5 aparelhos de telefone IP sem fio, de forma a 

proporcionar mobilidade para os usuários; 

 A base deverá suportar um alcance em ambientes externos de no mínimo 350 

(trezentos e cinquenta) metros e nos ambientes internos um alcance mínimo de 

50 (cinquenta) metros; 

CONTAS SIP 

 suportar no mínimo 10 contas SIP, sendo que cada aparelho pode ser mapeado 

para qualquer conta SIP e cada conta SIP pode ser mapeada para qualquer 

aparelho; 

 suportar 5 chamadas simultâneas;  

 permitir audioconferência de 3 vias; 

 possuir áudio Full HD para maximizar a qualidade e clareza do áudio; 

 possuir viva voz full duplex; 

ENERGIA 
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 possuir PoE integrado, possuir as opções de fonte de alimentação universal 

Entrada 100-240 VCA 50/60 Hz; Saída 5 VCC 1 A; Conexão micro-USB; PoE: IEEE 

802.3af Classe 1, 0,44 W–3,84 W 

 CONFIGURAÇÃO 

 possuir recurso de provisionamento automatizado que deverá incluir a opção de 

configuração XML e TR-069; 

 suportar ramais em grupo com opções flexíveis quando vários aparelhos 

compartilham a mesma conta SIP, nos mínimo as detalhadas abaixo: 

 modo circular: todos os telefone tocam sequencialmente a partir do telefone ao 

lado do que foi atendido por último; 

 modo linear: todos os telefones tocam sequencialmente na ordem 

predeterminada; 

 modo paralelo: todos os telefones tocam simultaneamente e, depois que um deles 

é atendido, os telefones disponíveis podem fazer novas chamadas; 

 modo DID: Vários telefones podem ligar para a mesma conta, mas todas as 

chamadas recebidas são encaminhadas para um único telefone. 

RECURSOS DE TELEFONIA 

 suportar recursos avançados de telefonia, incluindo no mínimo os seguintes 

recursos: transferência de chamadas, encaminhamento de chamadas, chamada 

em espera, não perturbe e indicação de mensagem em espera, agenda para 

download (XML, LDAP, de pelo menos 3000 entradas), log de chamadas (pelo 

menos 750 registros). resposta automática, plano de discagem flexível; 

SEGURANÇA 

 possuir tecnologia que exija autenticação, além de criptografia para proteger 

chamadas e contas; 

 suportar no mínimo os seguintes níveis de segurança: controle de acesso de 

usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de 

configuração com criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de 

acesso a mídia 802.1x, autenticação DECT e criptografia 

TECLADOS E TECLAS 

 possuir 3 indicadores de LED: alimentação, rede, emparelhamento; 

 possuir botão de emparelhamento/paginação; 

REDE 

 no mínimo 1 (uma) porta Ethernet de 10/100 Mbps com detecção automática e 

PoE integrado; 

Protocolos e codecs 

 suportar os seguintes protocolos: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, 

HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, 

TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP; 
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 suportar os seguintes codec de voz: G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, 

iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (pedido especial), DTMF em banda e fora de 

banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB; 

 suportar os protocolos de qualidade de serviços: de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e 

camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS); 

Atualizações de firmware 

 suportar upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS; 

Temperatura e umidade 

 suportar as seguintes condições de temperatura e umidade:  

 Operação: -10 a 50 ºC;  

 Armazenamento: -20º a 60 ºC 

 Umidade: 10% a 90% sem condensação. 

Dimensões 

 o aparelho não deve possuir mais de:  160mm x 50mm x 30mm e 120g; 

 a base de carga não deve possuir mais de: 85mm x 78mm x 38mm e 44g; 

 Disponibilizar atualização de software/firmware do equipamento pelo período de 

garantia sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

Deverá ser do modelo Grandstream DP752 para manter a compatibilidade com a 

solução de telefonia e monitoramento já utilizada na Prefeitura, possibilitando assim o 

gerenciamento centralizado e a compatibilidade total da solução, sem incorrer em mais 

complexidade e diversidade e desembolsos extras à Administração Pública. Serão aceitas 

outras marcas e modelos, desde que atendam todos os requisitos deste edital, além de 

apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante comprovando compatibilidade com a 

solução de telefonia já instalada na Prefeitura. 

 

7 - APARELHO TELEFONE IP SEM FIO 

Deverá ser entregue aparelho telefone IP sem fio. Os equipamentos deverão ser novos, 

sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos descontinuados. 

Sendo que os mesmos deverão atender no mínimo as especificações abaixo: 

 Deve ser totalmente compatível e suportado pela base proposta no item 3.14. 

Deverá suportar o alcance de até 350 metros em ambientes externos e 50 metros 

em ambientes internos, com 20 horas de conversa e 250 horas em espera. Sendo 

que cada aparelho deverá poder acessar até 10 (dez) linhas. 

Além disso deverá:  

Transmissão 

 Faixas de frequência: 1910 – 1920 MHz 
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 Número de canais: 5  

 Alcance em ambientes externos: até 350 metros 

 Alcance em ambientes internos: até 50 metros 

Energia 

 Possuir fonte de alimentação universal com entrada 100-240 VCA 50/60 Hz; Saída 5 

VCC 1 A; 

 Conexão micro-USB; 

 Baterias AAA recarregáveis de Ni-MH de 800 mAh e baixo nível de descarga (250 

horas em espera e 20 horas de conversa); 

Periféricos 

 possuir LCD TFT colorido de pelo menos 1,8 pol (128x160); 

 conector para fones de 3,5 mm; 

 possuir presilha removível para cinto; 

 possuir porta micro-USB para carga alternativa e operação sem bateria; 

Recursos de telefonia 

 Espera, transferência, encaminhamento, conferência de três vias, PTT, chamada em 

espera para transferência, captação de chamadas, agenda para download, chamada 

em espera, registro de chamadas, resposta automática, discagem com clique, plano 

de discagem flexível; 

Segurança 

 possuir tecnologia que exija autenticação, além de criptografia para proteger 

chamadas e contas; 

Teclados e teclas 

 possuir pelo menos 23 teclas, incluindo 2 teclas programáveis; 

 5 teclas de navegação/menu; 

 4 teclas exclusivas para as funções SEND (enviar); 

 POWER/END (ligar/desligar); 

 SPEAKERPHONE (viva-voz), MUTE (silenciar), LED MWI em 3 cores; 

 3.2.7 PROTOCOLOS E CODECS DE VOZ 

 Codec G.722 para áudio em HD e codec G.726 para áudio de banda estreita 

(G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS com suporte via estação base DECT 

complementar), AEC, AGC, redução de ruído ambiente no microfone do aparelho, 

eliminação avançada de ruído do áudio de entrada; 

 Compatibilidade HAC com aparelhos auditivos; 

Atualizações de firmware e provisionamento 

 suportar upgrade OTA de software (SUOTA); 

 suportar provisionamento OTA do aparelho; 

Temperatura e umidade 

 suportar as seguintes condições de temperatura e umidade:  
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 Operação: -10 a 50 ºC;  

 Carga: 0 a 45 ºC; 

 Armazenamento: -20º a 60 ºC 

 Umidade: 10% a 90% sem condensação. 

 Disponibilizar atualização de software/firmware do equipamento pelo período de 

garantia sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

Deverá ser do modelo Grandstream DP722 para manter a compatibilidade com a 

solução de telefonia e monitoramento já utilizada na Prefeitura, possibilitando assim o 

gerenciamento centralizado e a compatibilidade total da solução, sem incorrer em mais 

complexidade e diversidade e desembolsos extras à Administração Pública. Serão aceitas 

outras marcas e modelos, desde que atendam todos os requisitos deste edital, além de 

apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante comprovando compatibilidade com a 

solução de telefonia já instalada na Prefeitura. 

 

8 - NOTEBOOK 8GB 256 SSD 

Deverá ser entregue notebook de linha corporativa com processador com as características 

abaixo, ou superior: 

 Deverá ter sido lançado no ano de 2019 ou mais recente; 

 Processador 64 bits; 

 possuir pelo menos 4 cores físicos e 8 cores virtuais (threads); 

 Frequência de operação mínima de 2,4 Ghz ou superior; 

 Com pelo menos 6 MB de cache; 

 Suportar tecnologia de virtualização; 

 Possuir suporte à memória DDR4; 

 Deverá ser processador da linha Intel Corei5 da 11ª Geração; 

 É obrigatório informar a marca e o modelo do processador ofertado, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

 Informar fabricante e modelo do notebook na proposta; 

 Deverá ser entregue com 8GB de MEMÓRIA RAM DDR4 instalados e deverá ser 

expansível até 16GB; 

 Deverá possuir capacidade de armazenamento mínimo de 256 GB em disco de 

estado sólido (SSD) M.2.;  

 A placa-mãe deve prover total suporte às especificações do respectivo 

equipamento para o processador, memória RAM, interface de vídeo e unidade de 

armazenamento.  

 A placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada 

especificamente para o equipamento com direitos Copyright, não sendo aceito 

placas de livre comercialização no mercado, nem em regime de OEM.  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA 
 

29 

 

 Suporte a boot por dispositivo pendrive ou disco conectado a uma porta USB (2.0 

ou 3.0).  

 Possuir, pelo menos uma saída HDMI, sem o uso de adaptadores. (Será aceito 

também se uma porta for HDMI e outra porta for do padrão Display Port). 

 Possuir, no mínimo, 3 portas USB, sendo pelo menos 2 portas compatível com a 

tecnologia USB 3 - não sendo permitida a utilização de hubs. 

 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000);  

 Possuir interfaces para áudio estéreo (mic-in e line-out), podendo ser do tipo 

combo; 

 Placa de rede sem fio integrada no equipamento, sem quaisquer adaptadores, 

compatível com protocolo IEEE 802.11ac; 

 Possuir conectividade Bluetooth 5.0 integrada no equipamento, sem quaisquer 

adaptadores.  

 O fabricante do equipamento deverá possuir direitos de edição do BIOS com o 

fornecimento de atualizações sempre que necessário, seja para compatibilizar com 

novas versões do Sistema Operacional ou para corrigir qualquer problema 

verificado durante a vida útil do equipamento; 

 Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows 10 

Professional 64 bits, OEM, com a chave na BIOS ou indicada no selo GML/COA 

(Rótulo de Software original Microsoft), instalado pelo fabricante, em Português do 

Brasil (PT-BR) e acompanhado da respectiva documentação.  

 O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos os drivers 

de dispositivos, BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, incluindo 

correções e atualizações.  

 Deverá possuir controladora de vídeo integrada;  

 Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento (Windows 10 64 

bits). 

 Pontuação mínima de vídeo integrada com desempenho no Passmark GPU Mark, 

G3DMark 1340; 

 O notebook deverá ter, no mínimo, 1 (um) microfone e 1 (um) alto falante 

integrado ao equipamento, conectado diretamente à controladora de som do 

próprio microcomputador pessoal. Sem adaptações;  

 Webcam integrada na parte superior central da tela e resolução mínima de 720p 

High-Definition (HD);  

 Deverá possuir tela de no mínimo 14 e no máximo 16 polegadas; 

 Resolução mínima nativa FULL HD; 

 Possuir proporção de 16:9;  

 Tratamento anti reflexivo na tela ou anti-glare;  

 Possuir teclado ABNT2; 
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 Deverá ser entregue com adaptador externo bifásico automático para corrente 

alternada projetado para o modelo e do mesmo fabricante do notebook;  

 Conector (plug) do cabo de alimentação com 3 pinos, padrão NBR14136; 

 O equipamento deve ser novo, de primeiro uso e estar em linha de produção.  

 O equipamento deve vir acompanhado de mouse com tecnologia óptica OU laser, 

com resolução mínima de 1.000 DPI, de conformação ambidestra (simétrico), com 

botões esquerdo, direito e scroll central (próprio para rolagem) e conexão USB (sem 

uso de adaptador PS2), compatível com o equipamento ofertado - sendo do mesmo 

fabricante (admitido regime OEM) e predominantemente da mesma cor do 

conjunto.  

 Deverá possuir garantia do fabricante pelo período de no mínimo 36 (trinta e seis) 

meses on-site.  

 Os serviços de garantia deverão ser prestados pelo fabricante. 

 As soluções CONTRATADAS deverão possuir sistema para abertura de chamados 

para acionamento através do site do fabricante ou através do 0800 do fabricante do 

equipamento. 

 As soluções CONTRATADAS deverão manter um endereço online para abertura de 

chamados com usuário e senhas de posse da CONTRATANTE bem como canais 

telefônicos e e-mail para eventuais questões técnicas e administrativas.  

 O fabricante deverá ser responsável pela garantia de todos os componentes do 

equipamento.  

 

 

9 - LICENÇA DE USO PERPÉTUO DO SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD 2019 OU 

SUPERIOR, BASEADA EM NÚCLEOS 

 Deverá ser entregue licença perpétua de windows server 2019 Standard 64 bits PT-

BR ou superior; 

 A Licença deverá ser baseada em núcleos; 

 Não serão aceitas licenças acadêmicas; 

 A licença poderá ser disponibilizada em portal específico para download; 

 Deverá ser fornecido certificado do fabricante que comprove o registro das licenças 

no site do fabricante; 

 Deverá possuir pelo menos 12 (doze) meses de suporte; 

 A licença deverá atender a 2 máquinas virtuais rodando em 1 servidor físico com 2 

processadores Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz. 
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10 - LICENÇA DE USO PERPÉTUO DO SOFTWARE CAL WINDOWS SERVER 2019 - POR 

DISPOSITIVO 

Deverá ser entregue licença (Cal) por dispositivo conforme especificações:  

 Deverá ser do tipo “Device CAL (Client Access License) 2019; 

 Deve acompanhar Nota Fiscal especificada com as CALs adquiridas. 

 

11 - LICENÇA DE USO PERPÉTUO DE CAL DE RDS DE WINDOWS SERVER 2019 - POR 

DISPOSITIVO 

 Deverá ser licença vitalícia por dispositivo; 

 Do tipo RDS (REMOTE DESKTOP SERVICES) - Área de Trabalho Remota; 

 Deverá ser compatível com a licença de Windows Server 2019 Standard (item 3.10); 

 Idioma: Português. 

 Deverá acompanhar Nota Fiscal especificada com as CALs adquiridas. 

 

12 - FONTE MODELO ATX 250W 

Deverá ser entregue fonte de computador do tipo ATX de 230W, contendo pelo menos as 

seguintes especificações: 

 Potência: 230W; 

 Voltagem: 110/220V; 

 Ventilador: 80mm. 

Conectores 

 1 x 20/24-pin ATX; 

 1x Conector 4 pinos p/ CPU 

 2 x IDE 

 2 x SATA 

Conteúdo da Embalagem 

 1x Fonte  

 1 Cabo de Energia padrão ABNT 

 Deverá possuir garantia de 1 ano (9 meses de garantia contratual junto ao 

fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor). 

 

13 - ROTEADOR DE 10 PORTAS GIGABIT E 1 PORTA SFP+ 

Deverá ser entregue roteador com pelo menos 10 portas Gigabit Ethernet e 1 porta SFP+, 

atendendo as especificações abaixo: 

 A freqüência nominal da CPU deverá ser de pelo menos 1400 MHz; 

 Pelo menos 4 cores de CPU; 

 Memória RAM 1GB; 
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 Deverá possuir pelo menos: 10 portas 10/100/1000 Ethernet, 1 porta SFP+; 

 Deverá possuir 2 conectores de energia POE ou duas fontes; 

 Voltagem suportada de 18 V - 57 V; 

 Deverá possuir monitoramento de temperatura; 

 Sistema Operacional RouterOS, com nível da licença 5;  

 Deverá suportar trabalho em temperaturas variando de -40ºC a + 70 ºC; 

 Consumo Máximo de Energia 33W; 

 Armazenamento de 512MB. 

Deverá ser do modelo Mikrotik RB4011iGS+RM para manter compatibilidade com a 

solução de monitoramento utilizada na prefeitura, e com as RBs já instaladas na sede e 

demais unidades. Possibilitando assim o gerenciamento centralizado e a compatibilidade 

total da solução. Serão aceitas outras marcas e modelos, desde que atendam todos os 

requisitos deste edital, além de apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante 

comprovando compatibilidade com a solução de monitoramento e com as RBs já instaladas 

na Prefeitura. 

 

14 - HEADSET (FONES DE OUVIDOS) USB 

Deverão ser entregues headsets (fones de ouvido) apresentando pelo menos os requisitos 

abaixo: 

 Possuir microfone; 

 Fones de ouvido compatíveis com o sistema windows/PC; 

 Fone de ouvido Headset, estéreo (dois alto falantes) com tiara/haster 

ajustável/regulável sobre a cabeça, com protetor de ouvido, almofadado; 

 Unidade de diafragma: 40 mm; 

 Impedância máxima de 32 Ω; 

 Resposta em frequência: 20 Hz - 20 kHz; 

 Deverá possuir conexão USB; 

 O comprimento do cabo deverá ser de pelo menos 200 cm, não ultrapassando 300 

cm; 

 Garantia mínima de 1 ano do fabricante. 

 

15 - SUPORTE PARA NOTEBOOK EM AÇO DOBRÁVEL 

Deverá ser entregue suporte para notebook em aço contendo pelo menos as 

especificações abaixo:  

 Deverá suportar notebooks de 13” até 17”; 

 Deverá ser aberto para evitar o superaquecimento dos equipamentos; 

 Deverá possuir regulagem de altura; 

 Deverá ser leve, pesando no máximo 500g; 
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 Deverá ser dobrável; 

 Serão aceitas as cores preta, tons de cinza e cromado; 

 Deverá possuir estrutura de hastes construída em Aço tubular de 6mm; 

 Deverá possuir juntas as das hastes (perfis “T”) fabricadas em plástico de 

engenharia de alta resistência; 

 Deverá possuir sapatas de apoio feitas em borracha antiderrapante; 

 Garantia de 3 meses do fabricante (correspondente à garantia legal, nos 

termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor); 

 As dimensões do produto aberto deverão ficar entre os tamanhos:  

■ Largura variando entre 10mm e 20mm; 

■ Altura variando entre 220mm e 300mm; 

■ Profundidade variando entre 220mm e 28mm. 

 

16 - MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO EM ESPUMA 

Deverá ser entregue mouse pad (apoio de pulso) ergonômico com apoio em 

espuma contendo pelos menos as especificações abaixo: 

 Deverá possuir design ergonômico com descanso para pulso em espuma em relevo; 

 Deverá melhorar o desempenho do mouse; 

 Deverá prevenir lesões por esforço repetitivo (ler); 

 Deverá possuir dimensões variando entre: largura: 190mm à  27,5mm, 

comprimento 220mm à 300mm; altura do apoio para pulso variando entre 10mm e 

24mm; 

 Deverá ser fabricado com manta em tecido 100% poliéster; 

 A base deverá ser em latex emborrachado; 

 O apoio ergonômico deverá ser em espuma;  

 COMPOSIÇÃO deverá ser: 100% poliéster / PU 13mm / Base Latéx; 

 Serão aceitas as cores Preto e tons de cinza; 

 Deverá possuir 1 ano de garantia - 9 meses de garantia contratual junto ao 

fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

17 - ORGANIZADOR DE CABOS 3/4  PRETO 1,0M 

Deverá ser entregue organizador de cabos ¾ contendo pelo menos as 

especificações abaixo: 

 Organizador de cabos 3/4 

 Cor: Serão aceitos tons de cinza e  preto 
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 Comprimento: 1 metro 

 Diâmetro externo: 2cm 

 Cor: preto 

 Deverá ser em forma de espiral, com a finalidade de proteger fios e cabos 

(chicotes) de forma versátil, possibilitando a saída dos mesmos em qualquer 

ponto do feixe.  

 Deverá oferecer uma isolação segura e constante da fiação, permitindo 

várias composições de layout.  

 Deverá ser possível cortá-lo com tesoura ou outro objeto cortante como 

facas, estiletes entre outros; 

 Deverá possuir garantia de 1 mês do fabricante 

 

18 - MOUSE SEM FIO 

 Mouse sem fio tipo wireless; 

 sensor óptico; 

 resolução mínima de 1000dpi; 

 receptor USB universal; 

 cor preto ou em tons de cinza; 

 contendo 3 botões: botões esquerdo, direito e scroll; 

 deverá vir com uma bateria tipo pilha AA pré-instalada;  

 o peso do equipamento com baterias não deverá ultrapassar 95g; 

 as dimensões não deverão ultrapassar:  

Largura: mínima 5,8 cm e máxima 6,8 cm 

Altura: mínima 9,5cm e máxima 12cm 

Profundidade: mínima 3,5 cm e máxima 4,5 cm 

 Deverá possuir 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao 

fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor). 

 

19 - TECLADO COM FIO PADRÃO ABNT2 

 Teclado padrão ABNT; 

 interface USB; 

 Cor preto; 

 Deverá possuir garantia de hardware de três anos 

 

20 - ADAPTADOR WIFI USB 2.4GHz E 5GHz 

 Atender aos padrões IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz; 

 Velocidades Wireless: 600 Mbps (200 Mbps em 2,4 GHz, 433 Mbps em 5 GHz); 

 Interface: USB 2.0 
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 LED: Status; 

 Conexão por porta USB; 

 Antena de no mínimo 5dbi de ganho; 

 Potência máxima: 20 dBm (100 mw); 

 Segurança Wireless: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

 Frequência: 2.4 GHz, 5 GHz; 

 Garantia de 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 

meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

 

21 - GOOGLE CHROMECAST 3RD GENERATION 

Deverá ser da Marca Google e modelo Chromecast 3rd Generation ou mais novo, 

para manter compatibilidade com os a solução google for education e chromebooks já 

adquiridos pela prefeitura municipal de Santa Clara do Sul. 

Deverá atender pelo menos as seguintes especificações: 

 Memória RAM 512 MB; 

 Deverá possuir Interfaces de áudio e vídeo HDMI; 

 Resolução máxima de vídeo Full HD 1080p; 

 Deverá possuir compatibilidade com as seguintes aplicações: Netflix, YouTube, 

Spotify, Google Fotos, Google Play Movies, YouTube TV, HBO Now 

 Deverá possuir compatibilidade com os seguintes dispositivos: Televisões com 

HDMI, Celulares, Computadores portáteis, Tablets; 

 Deverá possuir portas e conectores Micro USB; 

 Deverá possuir Bluetooth; 

 Deverá possuir Wi-Fi; 

 Tecnologia de streaming: Google Cast; 

 Sistema operacional: Chrome OS. 

 

22 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL 20W RMS COM BLUETOOTH, À PROVA D’ÁGUA 

Deverá ser entregue caixa de som portátil com potência total de 20W RMS contendo pelo 

menos as especificações abaixo: 

 Potência nominal total deverá ser de pelo menos 20 W RMS; 

 Deverá possuir bluetooth pelo menos na versão 4.2; 

 Deverá ser compatível com os sistemas Android, IOS e Windows Phone; 

 Deverá possuir suporte à A2DP V1.3 e AVRCP V1.6; 

 Deverá possuir transdutor de 44mm x 80mm; 

 Deverá ser à prova d’água para até 90 cm de profundidade (Certificação IPX7); 
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 Deverá possuir alto falantes com filtro ativo e do tipo woofer; 

 Deverá possuir bateria interna, original de fábrica, recarregável, produzida em 

polímero íon-lítio, com capacidade de 17.28 Wh (Equivalente a 3.6 V 4800mAh) 

com 12 horas de autonomia. Sendo que o tempo de carregamento não deverá ser 

superior à 2,5 horas (5V/3A); 

 Deverá possuir função de desligamento automático; 

 As dimensões do produto, sem embalagem, não deverão ultrapassar: Largura x 

Profundidade x Altura: 185 mm x 75 mm x 70 mm 

 O peso do produto, sem embalagem, não deverá ultrapassar os: 0,55 kg 

 Juntamente com o equipamento deverão ser entregues: 1 Cabo USB tipo C para 

carregamento da bateria; 1 Guia de Início Rápido; 1 Cartão de Garantia; 1 Ficha de 

Segurança; 

 Deverá possuir garantia de 12 meses do fabricante. 

 

 

23 - SUPORTE FIXO PARA TELEVISOR 

 Deverá ser entregue suporte universal fixo de parede, indicado para TVs e 

Monitores, contendo pelo menos as especificações abaixo: 

 Deverá suportar de 20 até 70 polegadas; 

 Deverá suportar até 100 Kg; 

 Deverá ser compatível com padrão de fixação VESA 75x75, 100x100, 200x100, 

200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 

600x400, 660x320 ou 800x400 mm (HxV); 

 Deverá estar acompanhado de todos os itens necessários para a fixação na parede 

como: Parafusos, buchas e arruelas; 

 Distância da parede: Não superior a 5 cm e não inferior a 2 cm; 

 

 

24 - RÉGUA 12 TOMADAS PADRÃO ABNT2 

 Régua para fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas para ser utilizada 

em conexão elétrica aterrada de equipamentos que possuam plug para alimentação, 

devendo atender à pelo menos as seguintes especificações: 

 Formato de poço sextavado; 

 Tensão 220V; 

 10 Amperes; 

 Cabo de 1,80m com plug padrão ABNT2; 

 12 tomadas padrão ABNT2; 

 Comprimento cabo energia: 1,50 m; 

 Confeccionado em chapa de aço 0,9 mm; 
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 Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado; 

 Largura: 19″ | Altura: 1U Profundidade: P50. 

 

25 - FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 

 Deverá ser entregue filtro de linha com 6 tomadas seguindo pelo menos as 

especificações abaixo: 

 Deverá ter capacidade 10 A; 

 Deverá funcionar na frequência de 60HZ; 

 Deverá ser Bivolt 127 / 220 V; 

 O cabo de entrada de energia deverá ter comprimento mínimo de 40cm e 

comprimento máximo de 3 metros; 

 Deverá possuir 6 tomadas compatíveis com a norma NBR 14136; 

 Porta fusível externo com unidade reserva; 

 Chave liga / desliga e LED indicador de funcionamento. 

 

26 - ROTEADOR WIRELESS 

Deverá ser entregue acess-point de alto desempenho seguindo as especificações abaixo: 

 Deve conter no mínimo duas interface De Rede do tipo Portas 10/100/1000 

Ethernet; 

 Deve conter uma Interface de comunicação do tipo USB 2.0; 

 Deve possuir no mínimo três antenas Dual-Band de 3 Dbi Cada (podendo ser 

internas); 

 Operar nas frequências de 2,4 Ghz a 22 Dbm e 5ghz a 22 Dbm; 

 Possuir os padrões padrões Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac; Nativamente; 

 Alimentação por fonte POE (48v), 802.3af / 803.2at (Com Suporte Faixa De Tensão: 

44 A 57vdc) (Deverá ser entregue juntamente com o equipamento). Da mesma 

marca do Fabricante do equipamento; 

 Acompanhar fonte De Alimentação de 48v, 0.5a Poe Gigabit Adapter; 

 BSSID de Até Quatro Por Rádio; 

 Tecnologia nativa de economia de energia; 

 Botão de reset; 

 Segurança Sem Fio: Wep, Wpa-Psk, Wpa-Enterprise (Wpa / Wpa2, Tkip / Aes); 

 Certificações: Ce, Fcc, Ic; 

 Montagem: Parede e Teto; 

 Deverá ser do modelo UNIFI AP AC PRO para manter compatibilidade com a 

controladora Unifi instalada na Prefeitura e demais APs instalados nas unidades 

municipais, possibilitando assim gerenciamento centralizado. Serão aceitas outras 

marcas e modelos, desde que atendam todos os requisitos desse edital além de 
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apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante comprovando compatibilidade com 

a controladora já existente na Prefeitura. 

27 - RACK SUSPENSO PADRÃO 19” 

 Deverá ser entregue Rack suspenso padrão 19” contendo pelo menos as 

especificações abaixo: 

 Largura útil de 19” (dezenove polegadas); 

 Altura de no mínimo 8U e máximo de 12U; 

 Planos frontal com numeração de Us; 

 Profundidade: mínima de 450 mm e máxima de 600 mm; 

 Largura: mínima de 600 mm; 

 Cor: Preto; 

 Entrada e saída de cabos pela base e pelo teto; 

 Ser produzido em conformidade com o padrão EIA-310-D, ANSI/EIA; 

 Possuir porta frontal em vidro; 

 A porta dianteira deve ser removível; 

 Ser de modelo fechado, com laterais independentes removíveis; 

 Possuir fechadura por chave mecânica na porta frontal. 

 

28 - LICENÇA OFFICE 2016 

 Licença de Office 2016 contendo no mínimo os seguintes recursos, Word, Power 

Point, Excel e Outlook; 

 Não será aceito licença de Office 365. 

 

 

29 - PROJETOR MULTIMÍDIA 

 Deve possuir nativamente resolução mínima de 1900X1200p (full hd); 

 Projeção de até 300 polegadas; 

 brilho para colorido e branco de no mínimo 3600 lumens; 

 Mínimo de 2 portas HDMI; 

 Mínimo de 1 porta VGA; 

 Mínimo 1 porta USB 

 Ser Bivolt automático 

 Possuir garantia do fabricante de 1 ano. 

Marcas e modelos de referência: PowerLite Full HD U42 Epson 
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30 - SMART TV LED 50 POLEGADAS 4K 

Deverá ser entregue Smart TV led de pelo menos 50 Polegadas contendo no mínimo as 

especificações abaixo: 

 Deve possuir controle remoto com suporte a comandos de voz, sendo que as pilhas 

deverão ser entregues juntamente com o produto; 

 Conversor para TV digital integrado; 

 O sistema operacional deverá ser Android TV; 

 Deverá possuir a tecnologia Google Assistant para facilitar a agilizar a interação com 

a TV; 

 Deverá possuir a aplicação Google Play instalação de fábrica; 

 Deverá possuir conexão por Bluetooth original de fábrica, sem necessidade de 

adaptadores externos para tal; 

 Deverá possuir o recurso de Chromecast built-in; 

 A resolução deverá ser 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD); 

 Deverá possuir a tecnologia HDR; 

 Deverá possuir Micro Dimming com controle de iluminação em 512 regiões da tela; 

 Deverá possuir Wi-Fi integrado original de fábrica, sem necessidade de adaptadores 

externos; 

 A Tecnologia da Tela deverá ser LED; 

 O Formato da Tela deverá ser Plano; 

 Deverá possuir a função de Timer Off; 

 Deverá possuir sistema de som Estéreo 

 Deverá possuir potência de áudio total (RMS) de pelo menos 2 X 8W 

 Deverá possuir suporte aos sistemas de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N e ISDB-TB 

 Deverá possuir Função SAP 

 Deverá possuir pelo menos 2 Entradas USB 

 Deverá possuir pelo menos 3 Entradas HDMI 

 O Tamanho da tela deverá ser de pelo menos 50" 

 Deverá possuir pelo menos 3 Conexões de Entrada HDMI 

 Deverá possuir pelo menos 1 Entrada Vídeo Componente/Composto (Y/Video Pr/Pb) 

 Deverá possuir pelo menos 1 Entrada de Áudio Estéreo/Mono 

 Deverá possuir pelo menos 1 Entrada Antena/Cable 

 Deverá possuir classificação de consumo (Selo ENCE) A 

 Deverá ser entregue com pedestal e parafusos para correta instalação, cabo de 

energia, e demais itens necessários para utilização; 

 Deverá possuir garantia mínima de 12 meses do fabricante. 
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31 - CABO HDMI 4K DE 15 METROS 

Deverá ser entregue cabo HDMI 4K (Cabo de áudio/vídeo digital de alta definição) 

de 15 metros contendo pelos menos as especificações abaixo: 

 Deverá suportar full HD (1920 x 1080 pixels) e 4K (4096 x 2160 pixels); 

 Os conectores devem ser banhados a ouro, fornecendo qualidade de conexão 

superior e proteção contra corrosão dos contatos; 

 Deverá possuir encapsulamento em PVC; 

 Deverá possuir condutores de cobre totalmente livres do oxigênio; 

 Deverá obedecer aos critérios do padrão HDMI 2.0 suportando transmissão de 

dados Ethernet e transmissão Ultra HD 4K; 

 Deverá possuir estrutura de isolamento, permitindo melhor proteção contra ruídos 

de EMI e RFI causados por equipamentos domésticos e eletrônicos; 

 Deverá ser compatível com Smart TVs; 

 Deverá compatível com proporção de cinema 21:9; 

 Deverá suportar transmissão Ethernet e 3D; 

 Deverá atingir até 18Gbps de largura de banda; 

 O comprimento do cabo deverá ser de 15 metros; 

 Deverá possuir 12 meses de garantia. 

 

 

32 - SMARTPHONE COM ANDROID - COM CAPA E PELÍCULA 

Deverá ser entregue smartphone atendendo aos requisitos abaixo: 

 Memória RAM de 6 GB ou superior; 

 Capacidade de armazenamento da memória mínima de 64 GB; 

 Câmera traseira e frontal, com resolução mínima de: frontal 10mp e traseira 

25mp;  

 Bluetooth 5.0 ou superior; 

 Android 9 ou superior; 

 Wi-fi; 

 Sensores: acelerômetro e giroscópio; 

 Bateria de pelo menos 4000 Milliamperes (mAh) 

 Tamanho da tela: 6,6 polegadas; 

 Pixel por polegada 370 ppi; 

 Resolução da tela mínima de 1080 X 2400; 

 Possuir saída de áudio P2 ou deverá ser entregue com adaptador; 

 Deverão ser entregues juntamente com o smartphone: 1 Carregador; 1 Cabo 

USB;  

1 Fone de ouvido; 1 Manual do produto. 
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A escolha do Chipset e da Memória RAM se justifica devido à exigência de alto 

processamento de informações pela maioria dos jogos da atualidade, exigindo alta 

tecnologia para manter a fluidez durante a execução do serviço de realidade virtual. Além 

disso, a aquisição foi pensada de modo que o equipamento seja potente o bastante para 

executar aplicativos do mercado, tendo uma durabilidade de 3 (três) anos, 

aproximadamente, evitando que a tecnologia se torne obsoleta rapidamente. Os sensores 

de acelerômetro e giroscópio são necessários pois grande parte dos aplicativos de 

realidade virtual utilizam estas funções. Uma vez que eles poderão ser utilizados nas 

escolas com APPs escolhidos pela equipe pedagógica. 

Deverá constar na lista de dispositivos suportados pelo Google ARCore, pois os 

focos de uso serão a utilização do equipamento juntamente com o óculo de realidade 

virtual e para atividades com realidade aumentada em sala de aula. Lista de equipamentos 

atualizados disponibilizada pela Google: 

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices. 

O smartphone deverá ser entregue com capa protetora e película de vidro, ambos 

compatíveis com o modelo do smartphone entregue, descrições mínimas abaixo, itens 

abaixo: 

 

32.1 - CAPA DE PROTEÇÃO: 

Deverá ser entregue juntamente com o produto, capa de proteção contra quedas, 

impactos e arranhões, sendo que a mesma deverá: 

 Possuir quinas reforçadas; 

 Possuir bordas laterais mais elevadas para proteção da câmera e da tela frontal; 

 Se adaptar com perfeição aos botões laterais e as curvas do aparelho;  

 Deverá ser possível manter a capa no aparelho o tempo todo, mesmo durante a 

recarga;  

 Ser fina e leve (Não interferindo no peso do aparelho), peso máximo de 20 

Gramas;  

 Ser compacta (Tamanho exato do aparelho);  

 Não deverá ficar amarelada;  

 Pode ser lavada; 

 Preservar a estética e durabilidade do aparelho; 

 Ser de fácil instalação e remoção; 

 Ser novo, sem uso; 

 Deverá ser de material: Tpu (Resistente e Flexível) 

 A capa deverá ser transparente. 

 

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices
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32.2 PELÍCULA DE VIDRO 

Deverá ser entregue juntamente com o produto, película de vidro, sendo que a 

mesma deverá: 

 Proteger impactos e arranhões; 

 Proteger 100% a tela frontal do aparelho;  

 Possuir vidro temperado (Impede que a película fique riscada);  

 O contorno deverá ser protegido por uma camada de Polietileno laminado para 

maior resistência ao impacto; 

 Camada adesiva com sistema Air-Bubble para eliminar as bolhas de ar; 

 Camada PET que serve para segurança em caso de quebra da película, para que 

a mesma não estilhace;  

 Fina e Leve (Não interfere no peso do aparelho), no máximo 10 gramas; 

 Ser ultra transparente oferecendo 100% de nitidez;  

 Ser compacta (Tamanho exato do aparelho);  

 Não deverá interferir na utilização de capinhas; 

 100% Nova e Lacrada; 

 O material deverá ser de vidro temperado; 

  A película deverá ser transparente. 

 

 

33 - KIT DE REALIDADE VIRTUAL (ÓCULOS + CONTROLE REMOTO) 

 

Deverá ser entregue kit de realidade virtual contendo um dispositivo no formato de 

óculos para projeção de imagens em realidade virtual tanto para conteúdos 2D como para 

conteúdos 3D e um controle remoto. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso e estar 

em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos descontinuados. Sendo que os 

mesmos deverão atender no mínimo as especificações abaixo.  

33.1 ÓCULOS 

 Deverá ser produzido em polímero resistente a quedas; 

 Deverá possuir lente esférica de polímero de 42mm; 

 Deverá possuir caixa de armazenamento para o smartphone compatível com telas 

de 4,7 a 6,7 polegadas; 

 Deverá possuir forro em espuma 

 Deverá  

 Peso não deverá ser superior a 600 gramas 

 Deverá possuir para uso na cabeça: suporte superior com regulador de tamanho; 

suporte traseiro com regulador de tamanho. Deverá adaptar-se a diferentes 

tamanhos de pessoas, de forma simples e prática. 
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33.2 CONTROLE REMOTO BLUETOOTH 

 Deverá possuir alça para fixação no braço; 

 Deverá possuir bluetooth para integração com smartphone; 

 Deverá possuir os seguintes botões: botão direcional; liga e desliga e botões de 

setas (cima, baixo, esquerda e direita); 

 Deverão estar inclusas baterias do produto; 

 Peso máximo do produto 100g. 

Deverá ser entregue juntamente com o produto: 

1 - Óculos; 

1- Manual do usuário; 

1- Controlador remoto Bluetooth Universal. 

 

 

34 - WEBCAM 

Deverá ser entregue webcam com as especificações abaixo: 

 

Dimensões incluindo clipe de montagem fixo: 

Altura máxima: 45 mm 

Largura máxima: 100 mm 

Profundidade máxima: 75 mm 

Comprimento mínimo do cabo: 1,5 m 

Peso máximo: 175 g 

 

Deverá possuir compatibilidade com o sistema operacional Windows 11 e anteriores 

Deverá possuir Porta USB-A 

Deverá suportar as resoluções:  

 1080p/30fps (até 1920 x 1080 pixels) 

 720p/30fps (até 1280 x 720 pixels) em clientes com suporte H.264 de compressão 

de vídeo. 

Megapixels da câmera: 3 

Tipo de foco: Foco automático 

Tipo de lente: Vidro 

Microfone integrado: Estéreo 

Alcance de microfone: Até 1 m 

Campo de visão (CDV) diagonal: 78graus 

Zoom digital: 1 x 

Conectividade USB: Plug-and-play USB-A 
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Tecnologia RightLight 2 para uma imagem nítida em diversas condições de iluminação, 

mesmo com pouca luz 

Proteção de privacidade removível 

Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD 2 

Garantia de 36 meses para defeito de fabricação, direto com a fabricante. 

Marcas e Modelos de referência: Webcam logitech c920e full hd 1080p  

 

 

35 - MOUSE COM FIO 

Deverá ser entregue mouse com fio contendo pelo menos as especificações abaixo: 

 sensor óptico; 

 resolução mínima de 1000dpi; 

 conexão USB 2.0; 

 comprimento do cabo 180cm 

 cor preto ou tem tons de cinza; 

 contendo 3 botões: esquerdo, direito e scroll; 

 o peso do equipamento não deverá ultrapassar 75g 

 dimensões não deverão ultrapassar:  

Largura: mínima 5,8 cm e máxima 6,5 cm 

Altura: mínima 9,5cm e máxima 10cm 

Profundidade: mínima 3 cm e máxima 3,7 cm 

 deverá possuir 3 anos de garantia (3 meses de garantia legal e mais 33 meses 

de garantia especial concedida pelo fabricante). 

 

 

36 - ACCESS POINT CORPORATIVO 

Deverá ser entregue access point com suporte de até 350 usuários simultâneos atendendo 

as especificações abaixo: 

 deverá suportar até 350 usuários simultâneos - comprovação via datasheet do 

equipamentos; 

 deverá possuir velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC - 450 Mbps 

(2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) 1 Porta Gigabit 1000Mbps; 

 deverá suportar até 16 Redes Wi-Fi simultâneas: 16 SSIDs Freqüência de operação: 

Frequência 2.4 GHz e 5.8 GHz operando simultaneamente; 

 deverá ser entregue na cor Branca; 

 deverá ser entregue com Kit de fixação, 02 cabos de rede, 01 cabo PSU energia, 01 

bracket instalação e 01 fonte injetora PoE; 

 deverá possuir garantia do fornecedor de 12 meses. 
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Deverá ser do modelo IntelBras BSPRO 1350 para manter compatibilidade com a 

controladora instalada na Unidade Municipal Escola JBM, possibilitando assim 

gerenciamento centralizado. Serão aceitas outras marcas e modelos, desde que atendam 

todos os requisitos desse edital, além de apresentar nota técnica emitida pelo Fabricante 

comprovando compatibilidade com a controladora já existente na Escola. 

 

 

37 - SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR 

 Deve suportar até 10kg; 

 Deve ser fabricado em liga metálica com pintura eletrostática; 

 Deve possuir passagem para os cabos; 

 Deve possuir regulagem angular; 

 Deve possuir regulagem de altura, com pelo menos 3 posições de altura diferentes 

disponíveis, onde a altura mínima não deve ser inferior a 15cm e a altura máxima 

não deve ser superior a 35cm de comprimento total (da base fixada ao teto até a 

base para fixação do projetor). 

 

 

38 - CHROMEBOOK 

Os chromebooks deverão ser resistentes a quedas e a derramamento de líquidos, 

possuindo as seguintes características: 

Placa mãe e microprocessador 

 Frequência de operação interna mínima de 1,00 GHz;    

 Caso possua, deverá possuir no mínimo 2MB cache;  

 Processador com, no mínimo, 2 núcleos físicos; 

ChipsetHIPSET 

 Chipset compatível com sistema operacional ChromeOS; 

Vídeo 

 Deverá possuir no mínimo placa de vídeo integrada com memória podendo ser 

compartilhada com a memória principal ou dedicada caso a placa de vídeo off 

board; 

Memória 
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 Deverá ser instalado no mínimo de 4 GB de memória RAM, DDR3L ou superior, 

velocidade (frequência) 1600 MHz ou superior; 

Portas e interfaces 

 Deverá possuir uma Saída ou cabo para conexão de vídeo no padrão HDMI; 

 No mínimo, 02 (duas) portas USB 3.0;  

 Deverá possuir o Leitor de Cartões que leia no mínimo as tecnologias SD e SDXC. 

Disco rígido 

 Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sólido com 32 Gb SSD ou 

eMMc ou superior; 

Tela 

 Deverá possuir a tela tecnologia HD LED, colorida, tamanho mínimo de 11,6 

polegadas, resolução de 1366 x 768 ou superior;  

 A dobradiça deve permitir a abertura de no mínimo 145˚; 

 Permitir que o equipamento seja carregado pela tela sem danificá-lo; 

 Deverá possuir o vídeo integrado;  

 Deverá possuir o contraste mínimo de 300:1;  

 Webcam integrada ao gabinete. 

Comunicações 

 Deverá possuir Adaptador Wireless integrado ou comunicação wireless integrada, 

2x2 802.11 ac;  

 Deverá possuir conexão Bluetooth 4.0. 

Multimídia 

 Deverá possuir saída para fone de ouvido e entrada para microfone (podendo ser 

combo); 

 Webcam integrada com resolução mínima HD de 1280 X 720p. 

 Dispositivo padrão 

 Deverá possuir o teclado português (Brasil) ABNT com a tecla “Ç” e teclas intuitivas. 

Não permitindo que as peças do teclado sejam removidas; 
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 Resistente a derramamento de líquido e possuir pelo menos 2 (dois) drenos para o 

líquido derramado para no mínimo 330ml. Em caso de derramamento o mesmo 

deverá continuar funcionando sem danificar os seus componentes; 

 Dispositivo de apontamento sensível ao toque (touchpad) com suporte a função 

multi-toques. 

Gabinete 

 Deverá ser desenvolvido com material robusto e pensado para o uso em escolas 

contemplando as características: 

 Com proteção contra impactos; 

 Deverá resistir até 60Kg de pressão sobre a tampa 

 Deverá resistir a quedas de pelo menos 122cm; 

Peso 

 Deverá possuir o peso de no máximo 1,4 Kg;   

Energia 

 Deverá possuir a fonte de no máximo 45 Watts, sendo bivolt (100V - 240V, 1A);   

 Possuir bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas em condições 

normais de uso, com mecanismo de segurança, mesmo após a carga total da bateria 

não corra o risco de sobrecarga e sobreaquecimento;   

Sistema operacional 

 Chrome OS;   

 O equipamento deve ser capaz de receber as atualizações do Chrome OS pelo prazo 

mínimo de 3 anos; 

Gerenciamento / licenciamento 

O equipamento deverá ser fornecido com licença CEU - Chrome Education Upgrade 

contendo pelo menos as especificações abaixo: 

 Licença de ferramenta em nuvem capaz de realizar atualizações automáticas de 

softwares e drivers diretamente da internet, sem a necessidade do conhecimento 

específico do usuário; 

 Software ou sistema que permita a migração da imagem do equipamento a partir 

de uma rede corporativa ou com conexão à internet; 
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 Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do 

equipamento (Sistema Operacional e Aplicativos); 

 O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o 

gerenciamento de qualquer ponto. Ter no mínimo as seguintes funcionalidades: 

 Deverá ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos, coletando no 

mínimo as seguintes informações: identificação do equipamento, controle 

de utilização (verificar última data de conexão) e utilização dos aplicativos; 

 Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão de utilização no 

equipamento, além de criar listas de restrição a acesso a páginas na internet 

e versões do sistema operacional; 

 Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmera, microfone, 

Bluetooth, unidade USB e caixa de som interna do equipamento sem 

interferência do usuário; 

 Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informações locais do 

usuário, configurações e estado após cada saída; 

 Deverá ser capaz de emitir relatório de notificação de dispositivos inativos; 

 Deverá ser capaz de prover o Gerenciamento de energia na tela de login, 

reinicialização agendada e encerramento do equipamento; 

 Deverá ser capaz de gerenciar as impressoras em nuvem, o fuso horário e a 

lista de permissões de dispositivos USB removíveis; 

 Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas 

um aplicativo (modo quiosque) e informar por e-mail e SMS os alertas de 

alteração de status do dispositivo, não permitindo a utilização deste para 

qualquer outra atividade. 

 Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas 

o domínio educacional implantado e todos equipamentos devem ser 

entregues já provisionados para o domínio educacional. 

 Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear todas as 

funções do equipamento remotamente e emitir uma mensagem com 

instruções de devolução do dispositivo desativado, caso contrário este 

equipamento ficará com uso restrito indefinidamente. 

Garantia 

 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 meses para reposição de 

peças, mão de obra e atendimento no local, por meio das assistências credenciadas 

e autorizadas pelo fabricante da marca ofertada.  

 Deverá ser disponibilizado um número telefônico para suporte técnico sem custos 

para a contratante (sendo utilizado 0800 ou qualquer número similar) ou portal na 

internet para abertura e acompanhamento de chamado; 
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 O prazo máximo para resolução deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 

de abertura do chamado. 

 A manutenção e assistência técnica dada “onsite” pelo fabricante ou sua rede de 

assistência técnica autorizada. 

 Durante a vigência do contrato de garantia, a CONTRATADA está obrigada a prestar 

o serviço de garantia de assistência técnica, no local onde o equipamento esteja 

instalado, sendo este local limitado ao Município de Santa Clara do Sul. 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, 

durante todo o período da garantia, a substituição de peças e equipamentos, bem 

como todos os materiais, ferramentas e mão-de-obra necessárias para realização 

dos procedimentos. 

Certificações 

 Certificações que o modelo ofertado deverá possuir: ANATEL e FCC; 

 Todos os opcionais deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento. 

 

39 - CORDÃO DE CONEXÃO - PATCH CORD - CATEGORIA 6 

Deverão ser entregues cordões de conexão categoria 6, nas metragens (1m, 1,5m, 2,5m e 

5m) e na cor vermelha, conforme Tabela 1 e atender minimamente as especificações 

abaixo: 

N) Ser entregues na cor vermelha; 

O) Ser do mesmo fabricante; 

P) Ser compatíveis entre si; 

Q) O ganhador será definido pelo valor global do item; 

R) Os preços devem ser fornecidos de forma unitária e global conforme TABELA  

disposta no tópico 1.1. 

S) Devem ser destinados à interligação dos equipamentos de rede aos patch panels e 

das estações de trabalho aos pontos de rede; 

T) Devem ser constituídos por oito condutores isolados individualmente, compondo 

quatro pares trançados de condutores de cobre (UTP); 

U) Devem conter capa de proteção externa; 

V) Devem ser montados em fábrica; 

W) Devem atender inteiramente aos requisitos físicos e elétricos da norma 

ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1 para categoria 6 (Cat6). 

X) Deve atender a  NBR 14.565 (2019); 
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 Componentes certificados Verified por laboratório de terceira parte; 

 Atender aos requisitos da ISO/IEC 11801, classe D; 

 Deverão possuir certificação UL ou ETL Listed; 

 Testados em fábrica para um desempenho categoria 6; 

 Disponíveis nos padrões de terminação T568A; 

 As capas plásticas do plugues RJ45 devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos 

cabos; 

 Estrutura do plugue: policarbonato transparente UL 94V-0; 

 Contatos do plugue: bronze fosforoso com camada de 2,54m de níquel e 1,27m de 

ouro; 

 Cabo: U/UTP, multifilar, categoria 6 (Cat6), 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; 

 Classificados para 750 inserções; 

 Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC; 

 Deve apresentar um diâmetro nominal máximo de 6,0nm; 

 O produto deve estar identificado com seu número de registro na ANATEL; 

 O cabo e o cordão de manobra utilizados deverão possuir certificação ANATEL 

impressa na capa externa; 

 Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria 

(cat. 6); 

 Possuir classe de flamabilidade (CM) impressa na capa, com a correspondente 

marca da entidade certificadora. 

 Deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica. Não 

serão aceitos cordões montados em campo; 

A empresa considerada vitoriosa, deverá entregar amostra de cada um dos tamanhos de 

cabos, em um prazo de 10 (dez) dias úteis que será submetida a teste de certificação 

especializado, contratado pela Prefeitura Municipal de Lajeado, para cabeamento 

estruturado, com o objetivo de comprovar as especificações solicitadas.  

A amostra será testada observando os seguintes parâmetros: Wiremap, comprimento, 

atenuação (Perda por Inserção), diafonia (NEXT e FEXT), ACR (Attenuation to Crosstalk 

Ratio - ACRN e ACRF), power sum (PS NEXT - PS FEXT  - PS ACRN  - PS ACRF), perda de 

retorno, atraso na propagação, diferença de atraso de propagação (Delay Skew) e NVP 

(Nominal Velocity Propagation). O resultado deverá ser (PASS).        

Caso a amostra não seja aprovada na certificação, o fornecedor será desclassificado e a 

Prefeitura Municipal selecionará o próximo fornecedor deste item com a melhor 

proposta do certame. 

 

 

40 – CADEIRA MODELO PRESIDENTE 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA 
 

51 

 

Com as características mínimas abaixo, ou superior: 

 Cadeira Modelo Presidente com encosto alto, giratória com assento em molas; 

 Ajuste de altura e mecanismo de controle de posição relax ; 

 assento em espuma ou material superior revestido em couro ecológico ou courino; 

 suporte de descanso para braços; 

 pés com rodinhas. 

 

41 – MESA PARA ESCRITÓRIO 

Com as características mínimas abaixo, ou superior: 

 Mesa em MDF ou MDP com gaveteiro no minino 3  gavetas de puxar com alças, nas 

dimensões minimas de 200cm x 60 cm x 73 cm. 

 

 

42 – MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR 

Com as características mínimas abaixo, ou superior: 

 Tampo e painel em MDP melaminico na cor branco; 

 Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30; 

 Pintura com tratamento anticorrosivo; 

 Pintura Epoxi-pó; 

 Dimesões minimas de 1200mmx600mmx750mm. 

 

 

43 – CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 4 LUGARES 

Com as características mínimas abaixo, ou superior: 

 Cadeira Modelo Longarina com 4 lugares; 

 encosto e assento em espuma injetado revestido em tecido (azul, preto ou verde); 

 Estrutura em base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do 

assento em tubo 30x40; 

 Pintura em EPOXI-PÓ. 

 

 

44 – ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS 

Com as características mínimas abaixo, ou superior: 

 Armário de escritório com 2 portas confeccionados em MDP de 15 mm revestido 

em melaminico, composto por duas portas individuais contendo fechaduras e 

chaves com três prateleiras internas com as dimensões aproximadas de 1,60x0,80 x 

0,42cm. 
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ANEXO II 

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 
(data) 

  
............................................................ 

(representante legal) 
  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 

ANEXO III 
“MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR”  

DECLARAÇÃO  
 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO xxx/2022, que a empresa 
............................., inscrito no CNPJ n°...................,  não foi declarada INIDÔNEA para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 
Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato 
ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a 
atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 
econômico-financeira.  

............................................ 
(data) 

 
............................................................ 

(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO IV 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(Minuta) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº xxx/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022 

 
O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, pessoa jurídica de Direito Público com sede na 

Rua Johann Kremer, 1316, Centro, na cidade de Forquetinha, CEP 95.937-000, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº 04.214.401/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. PAULO 
JOSÉ GRUNEWALD, doravante denominado MUNICÍPIO, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 976/2015 e das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 078/2022, 
protocolado sob número 1343/2022, RESOLVE registrar os preços para a compra de 
equipamentos de informática. 
 
1.  DO SIGNATÁRIO DA ATA 
 
1.1 A partir desta data ficam registrados no MUNICÍPIO os preços do fornecedor a 
seguir relacionado, nas condições estabelecidas no ato convocatório, para o fornecimento 
eventual e futura aquisição de equipamentos de informática, periféricos e mobiliário a 
serem utilizados junto às secretarias do Município, conforme discriminado no item 2. 

 
SIGNATÁRIO DA ATA: EMPRESA ......., inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede 
na ........, representada por seu ......., Sr. ........, CPF nº ......... 
 
2. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
2.1 Consideram-se registrados os seguintes preços: 
 

(....) 
 
3. DA VIGÊNCIA DA ATA 

 
3.1 O presente Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, desde que respeitado 
o artigo 57 da Lei de Licitações. 
 
3.2 A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a adquiridos produtos, 
facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo 
assegurado ao detentor do registro preferência na execução dos serviços em igualdade de 
condições. 

 
4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 
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ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 
 
4.2 Caberá ao detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do pedido de utilização desde que esta não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
5. DA EXECUÇÃO DA ATA 
 
5.1 Durante a execução da presente ata deverá ser observado o disposto no Edital de 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 078/2022. 
 
5.2 - A SIGNATÁRIA DA ATA indica o funcionário (nome),como responsável por sanar 
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente contrato, podendo ser contatado 
pelo telefone (xx) xxxx-xxxx e/ou endereço eletrônico ... 
 
6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
6.1 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. 
 
6.2 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. 
 
6.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o signatário 
da Ata será convocado pelo MUNICÍPIO para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO. 
 
7.1 O signatário da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
 
7.2 A pedido, quando: 
 a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior; e 
 b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado. 
 
7.3 Por iniciativa do MUNICÍPIO: 
 a) Quando o signatário da ata não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
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 b) Quando o signatário da ata não mantiver as condições de habilitação ou 
qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
 c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 d) Quando o signatário da ata não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços; 
 e) Quando o signatário da ata se recusar a fornecer os produtos/serviços nos prazos 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 f) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
 g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova 
ordem de registro. 
 
8. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente: 
 a) Por decurso de prazo de vigência, estipulado no item 3 desta Ata. 
 b) Quando não restarem fornecedores registrados.  
 
9. DA ENTREGA: 
 
9.1 - Os equipamentos deverão ser entregues conforme solicitação, junto ao Almoxarifado 
do município, cito a Rua Johann Kremer, 1316, durante o horário de expediente (07:30 às 
11:30 e 13:00 às 17:00), quando um funcionário acompanhará a entrega e conferência no 
local indicado. 

 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1 – O pagamento será efetuado, após o recebimento total dos materiais solicitados na 
nota de empenho, mediante emissão de Notas Fiscais baseadas nos empenhos, assinadas 
pelo Secretário Responsável e fiscal do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento de todas as documentações pelo fiscal do contrato. 
 17.1.1 – Vale ressaltar que os pagamentos obedecerão à ordem cronológica dos 
pagamentos, conforme Decreto Municipal 993 de 30 de Setembro de 2015. 
 
10.2 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de 
serviços devem ser emitidos em nome do Município de Forquetinha (CNPJ 
04.214.401/0001-03) e conter as seguintes informações: modalidade e número do 
processo licitatório, nº contrato e do empenho, indicação do recurso utilizado para 
pagamento e se necessário indicação do fundo repassador do recurso (estadual ou 
federal); 

10.2.1 – Caso houver, a licitante deverá indicar o número/título do Convênio, 
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário; 
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10.3 Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de documento que 
comprove a regularidade com o FGTS e da prova de regularidade quanto aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União 
(DAU), administrados por estes órgãos. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 O detentor da Ata de Registro de Preços estará sujeito à aplicação das sanções 
administrativas previstas no item 15 do Edital. 

 
12. DA GARANTIA 

 
12.1 A contratada deverá fornecer garantia mínima de 01 (ano) para os materiais 
ofertados.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
13.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
078/2022, seus anexos, e a proposta da empresa XXXXXXXXXXXXX LTDA., classificada em 1º 
lugar no certame supra numerado. 
 
13.2 O foro da Comarca de Lajeado/RS é o competente para solucionar os litígios 
decorrentes desta Ata, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
13.3 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
aplicáveis. 

 

FORQUETINHA(RS),xx de xxxx de 2022. 
 
 
 
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   PAULO JOSÉ GRUNEWALD            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PREFEITO    SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 
Testemunha: _____________________       Testemunha: _______________ 
C.P.F.:                                                             C.P.F.: 

 


