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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
 

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIO 
 
Pregão Presencial nº 001/2023 
Protocolo Administrativo nº 977/2022 
Sessão do Pregão: 17 DE JANEIRO DE 2023 
Horário: 09H00MIN 
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITENS.       
 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COTIPORÃ EM EXERCICIO, a Senhora LENITA ZANOVELLO TOMAZI, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Cotiporã, sita na Rua 
Silveira Martins, nº 163, encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “Menor Preço por 
Itens”, tendo por objeto a seleção para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE  
EQUIPAMENTOS, PERIFERICOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, conforme especificação 
abaixo, que se regerá pelas normas da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e dos Decretos Municipais nºs 2.827/13, 
3.800/20, e, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo 
para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a 
hora acima mencionados, na sala de licitações da Prefeitura Municipal. 
 
1 - DO OBJETO:  
1.1 – A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS, PERIFERICOS, SUPRIMENTOS 
E MATERIAIS DE INFORMÁTICA que serão adquiridos quando deles o Município tiver necessidade, conforme 
estabelecido neste edital e seus anexos. 
1.2 – Os produtos devem ser entregues acondicionados em embalagem em perfeito estado, obedecendo às normas e 
padrões da legislação vigente, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se espera, conforme 
determina o Código de Defesa do Consumidor; 
1.3 – Os materiais propostos e entregues deverão ser boa qualidade. Os itens que não atenderem as condições 
descritas, não serão aceitos e será efetuada a devolução sem ônus para o Município. 
1.4 – Os quantitativos indicados no ANEXO I deste edital são meramente estimativos, não acarretando qualquer 
obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade. 
1.5 – As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”, válida como contrato de 
aquisição e fornecimento. 
1.6 – A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de 
outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
1.7 – O início da entrega dos produtos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos após cada solicitação, livre de 
frete e descarga. 
1.8 – Este Registro de Preços poderá ser usado somente pelo Município de Cotiporã/RS. 
 
 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deve apresentar a sua 
proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com 
os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado: 
 

AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
LICITANTE (Razão Social, Endereço, Telefone, E-mail) 

AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE (Razão Social, Endereço, Telefone, E-mail)
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. Para fins de credenciamentos a empresa licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou através 
de seu representante (que depois de identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório, no interesse do representado) com seguinte documentação fora dos envelopes: 
 
a) Cópia do Documento de Identidade com foto oficial acompanhada do original para conferencia. 
 

b) Credenciamento (modelo Anexo II) assinado pelo representante legal da empresa; 
 

c) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (modelo Anexo III) assinado pelo representante 
legal da empresa; 
 

d) Declaração de Enquadramento de ME ou EPP firmada por contador de que a empresa se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo Anexo IV) assinado pelo representante legal e contador da 
empresa nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio ou Certidão expedida pela Junta Comercial, para as empresas que pretendem se utilizar dos 
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
Obs.: A não apresentação da Declaração de Enquadramento de ME ou EPP interpretar-se-á como renúncia tácita aos 
benefícios da Lei Complementar 123/2006. 
 
e) Se empresa individual: 
e.1) Cópia autenticada do registro comercial, devidamente registrado. 
 
f) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 
f.1) Cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

g) Se representante legal: 
g.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida, 
em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de 
procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 
licitação pública; 
 
g.1.1) Cópia autenticada do ato de investidura (registro comercial, estatuto, contrato social, etc...) do outorgante como 
dirigente da empresa;  
 

3.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a presença da 
licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 

3.3. O uso de telefone celular durante a sessão de lances, só poderá ser usado com a permissão do Pregoeiro. 
 

3.4. A licitante deverá encaminhar a Ficha de Cadastro (Anexo IX) até 15 horas do dia útil anterior á abertura do 
certame, para fins de credenciamento no sistema informatizado, via e-mail no endereço pregao@cotipora.rs.gov.br. 
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Obs.1: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial e/ou por servidor 
do Município. 
 
Obs.2: Serão aceitos os documentos assinados digitalmente através de cópia simples impressa, mediante a 
apresentação dos originais, via e-mail no endereço pregao@cotipora.rs.gov.br, para que o Pregoeiro possa conferir a 
autenticidade do documento, até o horário previsto para abertura do certame.  
 
 
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA DE 
PREÇO e 02 - DOCUMENTOS. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 
nenhum licitante retardatário. 
4.3.  O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de instrumento 
próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 
 
 

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1. A Proposta de Preços – ENVELOPE Nº 01 - deverá ser redigida em Iíngua portuguesa, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal 
da LICITANTE, (conforme modelo Anexo I) dela constando a razão social da empresa, bem como: 
 

a) valores expressos em moeda corrente nacional, preço unitário e total, até duas casas decimais após a vírgula, 
indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação ou, ainda, despesas de deslocamentos e fretes, que correrão por conta da licitante vencedora. A licitante 
deverá informar a marca, modelo e garantia do produto cotado. 
 

b) não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas uma vez abertas as 
propostas; 
 

c) todos os documentos deverão ser apresentados de forma clara e legível. Qualquer dúvida o documento será 
desconsiderado; 
 

d) as propostas deverão obedecer, rigorosamente, a todos os termos do Edital, não sendo consideradas aquelas que 
oferecerem itens diferentes ou que fizerem referência à proposta de outro concorrente.  
 

e) informar na proposta o nº da conta bancária para depósito dos pagamentos; 
 

f) informar dados do responsável legal pela empresa que assinará a Ata de Registro de Preços, tais como: NOME, RG, 
CPF, ENDEREÇO COMERCIAL E RESIDENCIAL E CARGO NA EMPRESA. 
 

g) os preços propostos considerados inexequíveis serão desconsiderados. 
 
h)  Será considerado, para fins de julgamento, os valores máximos a seguir: 

Item Descrição Valor Unitário R$ 

01 LICENÇA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND 
BUSINESS 2021 64 BITS 1.426,50 

02 CABO DE REDE CAT5E UTP 1.017,25 
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h) os preços propostos considerados inexequíveis serão desconsiderados. 
 

6. DO JUL GAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as 
das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na 
forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
6.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, 
individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da 
autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem 
de oferta dos lances.  
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem 
prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
6.5.1. A diferença entre cada lance será definida pelo Pregoeiro, a seu critério, durante a disputa. 
6.5.1.1 Dada a palavra à licitante, esta disporá de até 01 min. (um minuto) para apresentar nova proposta. 
6.5.1.2 Poderá ser solicitado prazo para analisar preço que será concedido a critério do Pregoeiro. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
previstas neste Edital. Poderá o pregoeiro analisar casos em virtude de erro. 

03 CONECTOR RJ45 CAT5E 1,98 

04 SWITCH GIGABIT NÃO-GERENCIÁVEL E ROTEAMENTO ESTÁTICO 
DE CAMADA 2 617,50 

05 SWITCH GIGABIT NÃO-GERENCIÁVEL E ROTEAMENTO ESTÁTICO 
DE CAMADA 2 1.219,18 

06 ACCSESS POINT U6 LITE UBIQUITI: 1.524,12 

07 ACCESS POINT UAP-AC-MESH-PRO UBIQUITI:  2.156,98 

08 SSD 240GB SATA 3 6GB/S 259,77 

09 SSD 480GB SATA 3 6GB/S 373,64 

10 Adaptador conversor hdmi para vga – 69,11 

11 Adaptador conversor Displayport para VGA 92,53 

12 Adaptador usb de internet wireless 156,24 

13 Estabilizador 300VA  219,77 

14 ESTABILIZADOR 1000VA 613,24 

15 NOBREAK 800VA 773,99 

16 DESKTOP CORPORATIVO MINI SEM MONITOR 5.293,96 

17 DESKTOP CORPORATIVO MINI COM MONITOR 6.960,84 

18 NOTEBOOK CORPORATIVO TIPO 01 6.062,49 

19 NOTEBOOK CORPORATIVO TIPO 2 6.100,76 

     20 MONITOR LED 18,5” 996,06 

21 MONITOR LED IPS 23.8” 1.839,37 

22 PROJETOR MULTIMIDIA 6.559,08 
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6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante 
da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço 
apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para 
que seja obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem 
seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado o Pregoeiro 
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de 
custos, decidindo motivadamente a respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis e será declarada vencedora a 
licitante que ofertar o menor preço, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações 
deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente ou estejam em desacordo com os termos do edital; 
d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, 
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Encerrada a etapa de lances e verificada a ocorrência de empate, previsto no art. 44, § 2º da Lei 123/06, será 
assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao 
item 3.3 deste edital. 
6.15.1. Entende-se como empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, seja igual ou superior em até 5% (cinco por cento) à proposta 
de menor valor. 
6.15.2. Em caso de recurso, a situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 
6.16. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo 
de 05 (cinco) minutos, a nova proposta inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame. 
b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas 
de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 3.3 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item; 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado 
sorteio para estabelecer a ordem e serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos itens 
anteriores. 
6.17. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 3.3 deste edital, será 
declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor. 
6.18. O disposto nos itens 6.15 e 6.16, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
6.19. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação 
prévia de todas as licitantes. 
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6.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, a análise da documentação exigida para 
habilitação e os recursos interpostos. 
6.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca 
do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Pregoeiro deste Município. 
6.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, 
devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 
7 - DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes 
documentos de habilitação: 
 

7.1.1. Habilitação Jurídica: 
7.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
7.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
7.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
7.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 

Obs.: A licitante está dispensada de entregar os documentos acima (7.1.1.1 ao 7.1.1.4), se os quais foram 
apresentados no Credenciamento. 
7.2.  Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
7.2.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
7.2.2. Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
7.2.3. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, de acordo com a 
Portaria RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014. 
7.2.4. Certificado Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – CRF/FGTS. 
7.2.5. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Situação Fiscal). 
7.2.6. Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, de domicílio ou sede do licitante, com validade de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da data de emissão, se não houver validade especificada na certidão. 
7.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida por meio eletrônico no site do Tribunal Superior do 
Trabalho no www.tst.jus.br. 
 
7.3. Qualificação Econômica Financeira: 
7.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com validade não superior a 30 (trinta) dias da expedição, se não houver validade especificada na Certidão. 
 
7.4 Declarações: 
7.4.1.1. Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de idoneidade, de acordo com o modelo 
constante no Anexo V e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder 
Público, conforme prescreve o § 2º. Art. 32, da Lei 8.666/93.  
7.4.1.2. Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, de acordo com 
modelo do Anexo VI, assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 
7.4.1.3. Declaração da licitante de comprometimento de fornecimento, conforme modelo constante no Anexo VII. 
Obs.: As Declarações apresentadas pelas proponentes deverão conter a indicação e qualificação (nome, nº do RG e nº do CPF) de 
quem subscreve os documentos apresentados. 
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Obs.: As Declarações apresentadas pelas proponentes deverão conter a indicação e qualificação (nome, nº do RG e nº 
do CPF) de quem subscreve os documentos apresentados. 
 
7.5. Habilitação Técnica: 
7.5.1. Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em que a licitante tenha sido contratada para fornecimentos similares em 
características e quantidades, ao do objeto do presente certame. O atestado deverá conter a identificação do signatário 
responsável com firma reconhecida, bem como meios de contato (telefone, e-mail, etc.) que possibilitem realizar 
diligências para esclarecimento de dúvidas relativas às informações prestadas.  
 

Obs.: Se o atestado for de órgão público não será necessário reconhecer firma, desde que apresentado em papel 
timbrado do órgão na sua forma original ou cópia autenticada. 
 
7.6. Os documentos solicitados, quando constar a sua validade expressa, quando emitidos com antecedência máxima 
de 90 (noventa) dias que antecedem à sessão de abertura do Pregão, exceto as comprovações que têm prazo de 
validade de caráter permanente. 
 

7.7. Em caso de autenticação de documentos por servidor da administração, os licitantes deverão apresentá-los para 
autenticá-los até 30 minutos antes da data marcada para apresentação dos envelopes, no SETOR DE LICITAÇÕES. 
 

7.8. Os documentos expedidos pela Internet deverão ser apresentados em forma original e estarão sujeitos a 
verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro. 
 

7.9. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que 
ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão 
social) salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto para matriz como para filial. 
 

7.10. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
a. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer 
esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da 
licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos 
envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 
a.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante 
determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, 
parágrafo 5º. da Lei Federal nº 8.666/93. 
a.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o contratado apresentar 
certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a 
rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatória, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 
subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 
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que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a 
seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta 
dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará 
na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes 
ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, 
após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
 
9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, RECURSOS E CONTRA RECURSOS:  
9.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão.  
9.2. Eventuais pedidos de esclarecimentos ou impugnações, recursos e contra recursos, deverão ser 
apresentados mediante protocolo dirigidos ao Pregoeiro do Município de Cotiporã/RS, no Protocolo Geral, 
localizado no Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Silveira Martins, nº 163, Cotiporã/RS, durante 
o horário de expediente, qual seja de segunda a sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 
17h00min.  
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, caso haja 
modificação no edital, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.   
9.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido. 
9.5. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como recurso, 
recebendo tratamento como mera informação;  
9.6. Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão 
pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao 
término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
9.7. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso;  
9.8. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo 
licitante na sessão pública;  
9.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

10 - DOS PRAZOS: 
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará os vencedores 
para assinar a Ata de Registros de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de 
forma motivada. 
10.3. Se, dentro do prazo, os convocados não assinarem o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos. 
 
11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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11.1 - O modelo de Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s) participante(s) da licitação encontra-
se anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo.  
11.2 - Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as 
penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de empenho).  
11.3 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, procurador 
ou credenciado.   
11.4 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado 
por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
11.5 - A critério e conveniência do Município, a(s) empresa(s) poderá(ão) ser convocada(s) a assinar a Ata de 
Registro de Preços junto a Prefeitura Municipal de Cotiporã, localizada na Rua Silveira Martins, nº 163, neste 
Município, dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias úteis.  
 
12 - DO CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
12.1 - O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços, 
com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação.  
12.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
12.3 - Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores ao preço praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado. 
12.4 - Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo o Município 
convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 
12.5 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
12.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
12.7 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
d) tiver presentes razões de interesse público. 
12.8 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
12.9 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado. 
 
13. DO PAGAMENTO: 
13.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega, mediante apresentação do competente 
documento fiscal (nota fiscal eletrônica), conforme disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, em 
conta corrente, em banco número e agência, indicados pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao lance. 
13.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO, enquanto houver pendência na entrega do(s) 
item(ns), ou não se realizar a liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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13.3. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Cotiporã terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
devolução à licitante vencedora, passando a contar novo prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA 
FISCAL. 
13.4. Não serão considerados para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante 
vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 
13.6.  Se for o caso, a Prefeitura Municipal de Cotiporã poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRPF, nos termos da 
legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL o valor correspondente aos 
referidos tributos. 
13.7. Na hipótese de atraso no pagamento, os valores serão monetariamente corrigidos, a contar da data final do 
período de adimplemento até o dia do efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE. 
13.8.  Conforme instrução normativa NFB n° 2043, de 12 de agosto de 2021 e Ordem de Serviço n° 01/2022, do 
Município de Cotiporã, a nota fiscal deverá ser emitida e entregue ao setor responsável pela solicitação até o dia 25 de 
cada mês. 
 
 

14. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
14.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, será concedido reequilíbrio 
econômico financeiro, requerido pela parte, desde que suficientemente comprovado, de forma documental (notas 
fiscais, planilha de custos); 
14.2. O reequilíbrio econômico financeiro poderá ser requerido por ambas as partes, em vista de fator superveniente 
que resulte em redução ou aumento do valor do bem fornecido. 
14.3. A revisão dos valores dos produtos será promovida levando-se em conta apenas o saldo não retirado, e não 
servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
 
 

15. DA RESCISÃO: 
15.1. A rescisão das obrigações decorrentes deste certame processar-se-á de acordo com o que estabelecem os 
artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
16. DO PRAZO DE FORNECIMENTO: 
16.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir do recebimento 
da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento, em dia de expediente, no horário das 07h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min. 
16.2. A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de 
Cotiporã/RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 
16.3. A Licitante vencedora deve efetuar a troca do produto que não atender as especificações do objeto adquirido no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da solicitação (onde estará discriminado o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados). 

 
17.  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
15.1. O fornecimento do produto registrado na Ata será requisitado através de cada unidade do Município 
(Secretaria/Setor) participante do certame, mediante elaboração de Nota de Empenho. 
17.2.  A fornecedora deverá efetuar a entrega dos produtos livre de frete e descarga, no endereço fornecido pela 
Secretaria solicitante.  
17.3.  Verificada a não conformidade dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no 
prazo máximo de 02 (dois) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital. 
17.4.  Os itens que não atenderem as condições descritas, não serão aceitos e será efetuada a devolução sem ônus 
para o Município.      
 
18.  DO RECEBIMENTO: 
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18.1. Recebimento por servidor designado que verificará a quantidade/qualidade/adequação/especificação do objeto 
conforme seu descritivo, observado o disposto na alínea “a” e “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
18.2. Caso os serviços não correspondam ao exigido no instrumento convocatório, ou falha apontada no laudo de 
fiscalização, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 48 horas, contados da data de notificação expedida 
pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 
previstas no instrumento convocatório, na Lei Federal n° 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor. 
 
19.  DAS OBRIGAÇÕES: 
19.1. Da Contratante: 
19.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva realização, objeto desta licitação; 
19.1.2. Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 
19.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do 
Contrato; 
19.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme disposto no edital, após a entrega da nota fiscal no setor 
competente; 
19.1.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 
19.2. Da Contratada: 
19.2.1. Executar o objeto licitado conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de preços; 
19.2.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
19.2.3. Arcar com eventuais prejuízos e danos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por dolo ou 
culpa, ineficiência ou irregularidade cometida na execução do fornecimento; 
19.2.4. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 
correrão por conta exclusivas do CONTRATADO; 
19.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades dos produtos, apontadas pelo 
CONTRATANTE;  
19.2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto desta licitação, nos limites legais; 
19.2.7. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;  
19.2.8. Fornecer os produtos de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 
 
20. DAS PENALIDADES: 
20.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, o licitante, 
conforme a infração estará sujeito às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de até 10% sobre o valor da proposta; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  
c) o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o pactuado 
acarretará, à Compromitente Fornecedora, as penalidades previstas no Artigo 87, da Lei 8666/93 e alterações, 
conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa; 
d) a Administração, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei 
focada, aplicará multa por: 
d.1) Pela recusa em fornecer os materiais poderão ser aplicadas as penalidades de advertência e multa na razão de 5% 
(cinco por cento), sobre o valor total do Nota de Empenho, podendo ainda ser aplicada concomitante a pena de 
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com esta administração, pelo prazo de até 24 meses. 
d.2) Pelo atraso na entrega dos materiais, (superior a 48 horas) da data solicitada, aplicação de advertência e multa na 
razão de 5% (cinco por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da Nota de Empenho, até 05 (cinco) dias 
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consecutivos de atraso, podendo ainda ser aplicada concomitante a pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com esta administração, pelo prazo de até 24 meses. 
d.3) A entrega em desacordo, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), por dia de 
atraso, sobre o valor total da contratação, até 05 (cinco) dias consecutivos de atraso. Após poderá ser aplicada 
advertência e multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, podendo ainda ser 
aplicada concomitante a pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com esta administração, pelo 
prazo de até 24 meses. 
e) Na aplicação das penalidades previstas nesta contratação, a contratante considerará motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
f) As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
g) Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta 
em virtude de penalidade ou inadimplência. 
h)  Será facultado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer 
das situações previstas no edital.               
20.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
20.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
21.1. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e Classificação das 
Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado na imprensa oficial, para ciência dos 
interessados e efeitos legais. 
21.2. Homologado, pelo Prefeito Municipal, o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de 
Registro de Preços no Departamento responsável de cada Secretaria, que poderão convocar, quando necessário, à 
celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da nota de empenho, durante o período da sua vigência e 
nas condições do Edital. 
21.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, 
sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de 
condições. 
21.4. A impugnação ao Edital do Pregão obedecerá ao disposto no art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 
21.5. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à 
disposição de todos os interessados no Município, no Setor de Licitações. 
21.6. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na 
data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 
normal subsequente ao ora fixado. 
21.7. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail 
e os números de fax e telefone. 
21.8. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus 
dados pela Administração. 
21.9. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido 
pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
21.10. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
21.11. A Administração poderá revogar o pregão por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 
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21.12. São anexos deste Edital: 
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO. 
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
ANEXO III - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO. 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP. 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE. 
ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE FORNECIMENTO. 
ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
ANEXO IX- FICHA DE CADASTRO 
 

21.13 -  Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Veranópolis/RS, para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 
 

21.4 - A cópia do texto integral deste Edital está disponível, para consulta por parte dos interessados, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Silveira Martins, 163 – Cotiporã/RS, CEP: 95.335-000, telefone: (54)3446 
2800 e/ou no site: www.cotipora.rs.gov.br. 

 
Cotiporã, 03 de janeiro de 2023 

 
Examinado e Aprovado: 
 
 
 

ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO  
                          DE COTIPORÃ 

 
 
 

LENITA ZANOVELLO TOMAZI 
Prefeita De Cotiporã Em Exercício 
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ANEXO I 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

REGISTRO DE PREÇOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR: 
 
 

Razão Social: 
 

CNPJ: 
 

Endereço: 
 

No: 
 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade/ Estado: 
 

Telefone: 
 

E-mail: 
 

Nome do Banco: 
 

No da Agência: 
 

Nº Conta Bancária: 
 

Nome da pessoa p/ contato: 
 

 

ITEM UN QUANT.  DESCRIÇÃO  MARCA 

MODELO 
VALOR - R$ 

MÁXIMO 

ACEITO 

UNIT. TOTAL 

01 

 

 

 

 

 

 

Un 20 LICENÇA DE USO DO SOFTWARE 

MICROSOFT OFFICE HOME AND 

BUSINESS 2021 64 BITS - em 

português do Brasil, com link de ativação 

de distribuidor oficial do fabricante. 

Apresentar junto a proposta, relação de 

distribuidores atualizados da Microsoft. 

Este distribuidor bem como o fabricante 

deve declarar que o licitante é revendedor 

autorizado e estando apto a comercializar 

estes softwares. 

A proposta deverá destacar claramente o 

partnumber do software ofertado, 

devendo ainda ser apresentado juntamente 

com a proposta, comprovações oficiais do 

fabricante. Permitindo que a comissão de 

licitação, comprove pleno atendimento de 

todas as características técnicas em 

conformidade com as descritas no edital e 

seus anexos, sob pena de desclassificação 

da proposta. 

 1.426,50   

02 Cx 05 CABO DE REDE CAT5E UTP – 

especificações mínimas: capa externa: 

pvc cmx com padrão de fornecimento de 

acordo com a diretiva rohs– tipo de 

cabo: 4 pares trançados compostos de 

 1.017,25   
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condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, 

isolados em polietileno especial. 

Conteúdo caixa com 305 metros. 

03 Un 300 CONECTOR RJ45 CAT5E – 

Especificações mínimas: Conector rj45 

cat5e - Cor: Transparente, Corpo em 

termoplástico. Vias de contato produzido 

em bronze fosforoso. Compatível com os 

padrões de montagem T568A e T568B; 

Contatos adequados para condutores 

sólidos ou flexíveis; Produto que atende 

políticas de respeito ao meio ambiente 

(RoHS). Esse Produto Respeita as 

normas CAT5e. 

 1,98   

04 

 

 

 

 

 

Un 03 SWITCH GIGABIT NÃO-

GERENCIÁVEL E ROTEAMENTO 

ESTÁTICO DE CAMADA 2, com as 

especificações mínimas: Tamanho de no 

máximo 1U (Rack Unit), acompanhado de 

suportes originais do fabricante para 

instalação em racks 19”. 8 portas Ethernet 

10/100/1000 BaseT, com conectores RJ-

45, com suporte a detecção automática. 

Buffer com suporte de pacote de 2,0Mb, 

capacidade de produção de 11,9 Mpps e 

capacidade de switching de 16 Gbps. 

Tabela de roteamento de 8192 entradas 

para endereços MAC. Fonte de 

alimentação externa, com suporte as 

tensões 100-240 VAC / 60 Hz, 

acompanhada de cabo de energia. Suporte 

de qualidade de serviço (QoS) e recursos 

de controle de fluxo IEEE 802.3x para 

melhoria eficiente da rede. Suporte a 

recursos como auto-MDIX e negociação 

de velocidade automática. Suporte ao 

padrão Energy Efficient Ethernet IEEE 

802.3az, bem como modo de 

desligamento automático em portas 

ociosas e economia de energia em cabos 

de curta distância. Equipamento deverá 

ser do tipo fanless, para inibição de ruídos 

e economia de energia. Garantia vitalícia 

prestada pelo fabricante do 

equipamento, com atendimento através de 

sua rede autorizada no Brasil. Durante o 

prazo de garantia será substituído sem 

ônus para o CONTRATANTE, a parte ou 

peça defeituosa, salvo quando o defeito 

for provocado por uso inadequado dos 

equipamentos. O fabricante deve possuir 

central de atendimento tipo (0800) para 

abertura dos chamados de garantia, 

 617,50   
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mantendo registros dos mesmos 

constando a descrição do problema 

(informar número). O equipamento 

deverá ser totalmente integrado de 

fábrica, não sendo aceitas quaisquer 

violações ou alteração no conteúdo das 

embalagens por meio de empresas não 

autorizadas pelo fabricante, que vise 

inclusão/supressão de itens/opcionais, 

para garantir que todas as partes e peças 

sejam homologadas e cobertas pela 

garantia do fabricante. O licitante deverá 

apresentar juntamente com a proposta 

final, comprovação emitida pelo 

fabricante do equipamento de que está 

autorizado a revender seus produtos, afim 

de que os padrões de garantia solicitados 

sejam mantidos pelo fabricante nas 

limitações do Brasil. O Fabricante e/ou 

equipamento deverá estar em 

conformidade com os seguintes padrões 

ROHS, DMTF BOARD, EN/IEC 60950- 

1:2006, EN 55032:2015/ CISPR 32, Class 

B, estas certificações poderão ser 

substituídas por outras equivalentes de 

âmbito nacional. A proposta deverá 

destacar claramente a marca, modelo e 

part number ou SKU do equipamento 

ofertado, devendo ainda ser apresentado 

juntamente com a proposta, 

comprovações oficiais do fabricante 

destacando modelo ofertado, 

componentes e garantia. No caso das 

certificações extraídas da internet, 

apresentar página impressa onde consta 

tal informação, especificando o endereço 

eletrônico da fonte extraída. Permitindo 

que a comissão de licitação, comprove 

pleno atendimento de todas as 

características técnicas em conformidade 

com as descritas no edital e seus anexos, 

sob pena de desclassificação da proposta. 

 

05 Un 04 SWITCH GIGABIT NÃO-

GERENCIÁVEL E ROTEAMENTO 

ESTÁTICO DE CAMADA 2, com as 

especificações mínimas: 

Tamanho de no máximo 1U (Rack Unit), 

acompanhado de suportes originais do 

fabricante para instalação em racks 19”. 

16 portas Ethernet 10/100/1000 BaseT, 

com conectores RJ-45, com suporte a 

detecção automática. Buffer com suporte 

 1.219,18   
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de pacote de 2,0Mb, capacidade de 

produção de 23,8 Mpps e capacidade de 

switching de 32 Gbps. Tabela de 

roteamento de 8192 entradas para 

endereços MAC. Fonte de alimentação 

interna, com suporte as tensões 100-240 

VAC / 60 Hz, acompanhada de cabo de 

energia. 

Suporte de qualidade de serviço (QoS) e 

recursos de controle de fluxo IEEE 

802.3x para melhoria eficiente da rede. 

Suporte a recursos como auto-MDIX e 

negociação de velocidade automática. 

Suporte ao padrão Energy Efficient 

Ethernet IEEE 802.3az, bem como modo 

de desligamento automático em portas 

ociosas e economia de energia em cabos 

de curta distância. 

Equipamento deverá ser do tipo fanless, 

para inibição de ruídos e economia de 

energia. 

Garantia vitalícia prestada pelo 

fabricante do equipamento, com 

atendimento através de sua rede 

autorizada no Brasil. Durante o prazo de 

garantia será substituído sem ônus para o 

CONTRATANTE, a parte ou peça 

defeituosa, salvo quando o defeito for 

provocado por uso inadequado dos 

equipamentos. O fabricante deve possuir 

central de atendimento tipo (0800) para 

abertura dos chamados de garantia, 

mantendo registros dos mesmos 

constando a descrição do problema 

(informar número). O equipamento 

deverá ser totalmente integrado de 

fábrica, não sendo aceitas quaisquer 

violações ou alteração no conteúdo das 

embalagens por meio de empresas não 

autorizadas pelo fabricante, que vise 

inclusão/supressão de itens/opcionais, 

para garantir que todas as partes e peças 

sejam homologadas e cobertas pela 

garantia do fabricante. O licitante deverá 

apresentar juntamente com a proposta 

final, comprovação emitida pelo 

fabricante do equipamento de que está 

autorizado a revender seus produtos, a fim 

de que os padrões de garantia solicitados 

sejam mantidos pelo fabricante nas 

limitações do Brasil. 

O Fabricante e/ou equipamento deverá 

estar em conformidade com os seguintes 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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padrões ROHS, DMTF BOARD, EN/IEC 

60950- 1:2006, EN 55032:2015/ CISPR 

32, Class 

B, estas certificações poderão ser 

substituídas por outras equivalentes de 

âmbito nacional. 

A proposta deverá destacar claramente a 

marca, modelo e part numberou SKU do 

equipamento ofertado, devendo ainda ser 

apresentado juntamente com a proposta, 

comprovações oficiais do fabricante 

destacando modelo ofertado, 

componentes e garantia. No caso das 

certificações extraídas da internet, 

apresentar página impressa onde consta 

tal informação, especificando o endereço 

eletrônico da fonte extraída. Permitindo 

que a comissão de licitação, comprove 

pleno atendimento de todas as 

características técnicas em conformidade 

com as descritas no edital e seus anexos, 

sob pena de desclassificação da proposta. 

 

06 Un 10 ACCSESS POINT U6 LITE 

UBIQUITI: 

Interface de Gerência Ethernet LAN 

Interface de Rede (1) RJ-45 Ethernet 

10/100/1000 Mbps 

Botões Reset de Fábrica 

LEDs Branco/Azul 

Método de Alimentação PoE, PoE 

Passivo (48V) 

Fonte de Alimentação PoE; Fonte 

PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) 

Faixa de Voltagem Suportada 44 a 

57 VDC 

Consumo Máximo de Energia 13.5W 

Potência Máxima TX: 

2.4 GHz - 23 dBm 

5 GHz - 23 dBm 

MIMO: 

2.4 GHz - 2 x 2 

5 GHz - 2 x 2 

Velocidade 

2.4GHz - 300 Mbps 

5GHz - 1201 Mbps 

Ganho de Antena 

2.4GHz - 2.8 dBi 

5GHz - 3 dBi 

Temperatura de Operação : -30 a 60° C 

Umidade de Operação: 5 - 95% Sem 

Condensação 

Certificações Anatel:  CE, FCC, IC 

 1.524,12   

http://www.cotipora.rs.gov.br/


                        
 

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – TELEFONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64  
www.cotipora.rs.gov.br  - CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS. 

 

Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g 

Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 

Segurança Sem Fio WPA-PSK, 

WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) 

BSSID 8 por Rádio 

VLAN 802.1Q 

QoS Avançado Restrição de Banda por 

Usuário 

Isolamento do Tráfego de Visitantes

 Suportado 

Clientes Concorrentes 300+ 

Software de Gerenciamento: Controller 

Unifi SDN – Garantia 12 meses. 

07 Un 03 ACCESS POINT UAP-AC-MESH-

PRO UBIQUITI:  

Interface de Rede (2) Portas Ethernet 

10/100/1000 Ethernet 

Portas (2) Portas Ethernet 10/100/1000 

Botões Reset 

Antenas 3 Antenas Dual-Band 

Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 

Método de Alimentação PoE 

Fonte de Alimentação Injetor PoE 

Gigabit de 48VDC -0.5A 

Consumo Máximo de Energia 9W 

Potência Máxima de Transmissão 22 

dBm 

BSSID Até 4 por Rádio 

Economia de Energia Suportado 

Segurança Sem Fio WEP, WPA-

PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, 

TKIP/AES) 

Certificações CE, FCC, IC 

Montagem Parede/Mastro (Incluído 

o Kit de Montagem em Mastro) 

Temperatura de Operação -40 a 70° C 

Umidade de Operação 5 a 95% Sem 

Condensação 

VLAN 802.1Q 

QoS Avançado Limite de Banda por 

Usuário 

Isolamento de Tráfego de Visitantes

 Suportado 

WMM Voice, Video, Best Effort, and 

Background 

Clientes Simultâneos 100+Software 

de Gerenciamento: Controller Unifi SDN 

– Garantia 12 meses. 

 2.156,98   

08 Un 40 SSD 240GB SATA 3 6GB/S 
características mínimas: Formato: 2,5 pol 

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) 

compatível com a versão anterior SATA 

Rev. 2.0 (3Gb/s) - Total bytes gravados 

 259,77   
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(TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - 

Vida Útil: 1 milhão de horas - 

Performance de referência: Até 520MB/s 

para leitura e 450MB/s para gravação.  

Garantia 12 meses. 

09 

 

 

 

 

Un 5 SSD 480GB SATA 3 6GB/S 
características mínimas: Formato: 2,5 pol 

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) 

compatível com a versão anterior SATA 

Rev. 2.0 (3Gb/s) - Total bytes gravados 

(TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - 

Vida Útil: 1 milhão de horas - 

Performance de referência: Até 520MB/s 

para leitura e 450MB/s para gravação.  

Garantia 12 meses.  

 373,64   

10 Un 05 Adaptador conversor hdmi para vga – 

características converte sinal hdmi para 

vga – plug and play, p2 audio. 

Garantia 12 meses. 

 69,11   

11 Un 05 Adaptador conversor Displayport 

para VGA – características: converte 

sinal displayport para vga – plug and 

play.  

Garantia 12 meses. 

 92,53   

12 Un 05 Adaptador usb de internet wireless - 

nano dual Band sem antena externa, 

velocidade de 300mbps ou superior. 

Garantia 12 meses. 

 156,24   

13 Un 10 Estabilizador 300VA, com 

características mínimas:  
Potência mínima de 300VA/W Entrada 

bivolt automático/Saídas 115v Fator de 

potência de saída 1 4 tomadas NBR 

14136, com filtro de linha Função TRUE 

RMS Botão liga/desliga com 

temporizado para evitar desligamentos 

acidentais e/ou involuntários Proteções 

do estabilizador contra 

sobreaquecimento, sobrecarga e curto-

circuito Em conformidade com a norma 

ISO 9001:2008. Garantia de 4 anos do 

próprio fabricante do equipamento, 

devendo ser novo, não estando fora de 

linha de fabricação pelos próximos 90 

(noventa) dias, contados da data de 

abertura do certame. Deverá ser 

apresentada juntamente com a proposta, 

declaração do fabricante do equipamento 

comprovando tais características. Deverá 

ser anexado na proposta catálogo/ manual 

técnico do produto, e demais documentos 

técnicos necessários, sendo estes oficiais 

 219,77   
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do fabricante ofertado, de modo que 

permita a comissão de licitação, 

comprovar pleno atendimento de todas as 

características técnicas do produto em 

conformidade com as descritas no Edital 

e seus Anexos. Informar marca e modelo 

do equipamento na proposta. 

14 Un 05 ESTABILIZADOR 1000VA, COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 

Potência mínima de 1000VA/W, entrada 

bivolt automático/saídas 115v, com filtro 

de linha e 5 tomadas de 10A novo padrão 

NBR 14136. Microprocessador 

RISC/FLASH de alta velocidade com 8 

estágios de regulação. Fusível rearmável. 

Tecnologia True RMS embarcado. Chave 

liga/desliga embutida para acionamento 

ou desacionamento acidental. Rendimento 

com carga nominal de 93%, com grau de 

proteção IP20. Proteções para carga 

contra curto-circuito, surtos de tensão 

entre fase e neutro, sub/sobretensão de 

rede elétrica com desligamento e rearme 

automático, sobreaquecimento com 

desligamento e rearme automático e 

sobrecarga com desligamento automático. 

Em conformidade com a norma ISO 

9001:2008. Garantia de 4 anos do próprio 

fabricante do equipamento, devendo ser 

novo, não estando fora de linha de 

fabricação pelos próximos 90 (noventa) 

dias, contados da data de abertura do 

certame. Deverá ser apresentada 

juntamente com a proposta, declaração do 

fabricante do equipamento comprovando 

tais características. Deverá ser anexado na 

proposta catálogo/ manual técnico do 

produto, e demais documentos técnicos 

necessários, sendo estes oficiais do 

fabricante ofertado, de modo que permita 

a comissão de licitação, comprovar pleno 

atendimento de todas as características 

técnicas do produto em conformidade 

com as descritas no Edital e seus Anexos. 

Informar marca e modelo do equipamento 

na proposta. 

 613,24   

15 

 

 

 

 

 

Un 05 NOBREAK 800VA COM AS 

SEGUINTES CARACTERISTICAS 

MÍNIMAS: 

O equipamento deverá ser novo, sem uso 

e em linha de fabricação, comprovado 

através de declaração do fabricante em 

 773,99   
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anexo a proposta apresentada, com 

emissão não superior a 30 dias. Micro 

processado com memória flash; Forma de 

onda senoidal por aproximação; Potência 

de pelo menos 800VA e fator de potência 

0,5 (400W); Pelo menos 4 (quatro) 

estágios de regulação, filtro de linha 

integrado Possuir pelo menos 1 (uma) 

bateria interna, selada, livre de 

manutenção e à prova de vazamento com 

pelo menos 7Ah; Autonomia mínima de 

20 minutos com bateria interna (1 

microcomputador, 1 monitor LCD de 20 

polegadas e 1 impressora) Tecnologia que 

permita o dispositivo ser ligado na 

ausência de rede elétrica Função MUTE 

que permite inibir / habilitar a campainha 

Auto teste ao ser ligado, para realização 

de teste dos circuitos internos e baterias 

Tensão de entrada Bivolt Automático 

Tensão de saída 115v Pelo menos 6 

tomadas no padrão ABNT NBR-14136-

2002 LEDS frontais de indicação do 

modo de operação, Botão liga/desliga 

temporizado, a fim de evitar o 

acionamento ou desacionamento acidental 

Porta fusível externa com unidade 

reserva; Proteções contra: 

sobreaquecimento no transformador, 

potência excedida, descarga total da 

bateria, sobrecarga e curto-circuito no 

inversor, surto de tensão entre fase e 

neutro e subtensão e sobretensão da rede 

elétrica; Tecnologia que possibilite o 

desligamento automático das tomadas de 

saída caso não haja equipamentos 

conectados em modo bateria, visando 

preservar a vida útil das baterias; Recarga 

automática da bateria mesmo com o 

Nobreak desligado; Gerenciamento da 

bateria, a fim de informar quando a 

mesma precisa ser substituída True RMS 

(indicado para qualquer tipo de rede, 

principalmente redes instáveis) Alarme 

audiovisual para sinalização de eventos; 

Garantia de 18 meses prestada pelo 

próprio fabricante, comprovado através de 

documentação oficial do fabricante, em 

anexo a proposta apresentada. 

16 Un 20 DESKTOP CORPORATIVO MINI 

SEM MONITOR COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 

 5.293,96   

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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Os equipamentos devem pertencer à linha 

corporativa, serem novos, sem uso e estar 

em linha de produção, apresentar 

declaração do fabricante juntamente com 

a proposta, com validade não inferior a 30 

dias. 

Processador 4 núcleos físicos e 8 theads, 

com características e desempenho 

equivalente ou superior ao índice de 

10.000 pontos registrado PassMark - CPU 

Benchmarks disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph

p, devendo ser da geração mais recente 

disponibilizada pelo fabricante do 

computador. 

Memória 8GB de memória DDR4 

instalada, operando a 2.666Mhz. 

Armazenamento instalado do tipo SSD 

M.2 NVMe com capacidade 256 GB, do 

próprio fabricante ou homologado, 

apresentar part number juntamente a 

proposta. 

Placa Principal da mesma marca do 

fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, 

não sendo aceitas soluções em regime de 

OEM ou customizadas. BIOS com 

direitos de copyright, em português, em 

conformidade com as especificações 

UEFI 2.1 ou superior, na categoria 

promoters. Deverá possuir 1 (um) slots 

para expansão de placas do tipo M.2 e 2 

(dois) para memória, suportando upgrade 

para 64GB. Deverá possuir 6 (seis) 

interfaces USB nativas, sendo 2 (duas) 

tipo A 10Gbps e 1 (uma) Tipo C 10Gbps 

na parte frontal do gabinete, ao menos 

uma energizada com suporte a carga de 

5v, não será aceito o uso de adaptadores 

para atender esta exigência. Deverá 

possuir chip de segurança integrada a 

placa mãe do tipo TPM 2.0 para 

criptografia de dados. Deverá possuir 

saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo 

VGA e 2 (duas) do tipo HDMI ou Display 

Port. Deverá possuir conectividade, 

cabeada no padrão gigabit, sem fio no 

padrão Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 e Bluetooth 

5.0, ambos integrados a placa mãe 

internamente ao gabinete. Deverá possuir 

interface de áudio integrado e sistema de 

detecção de intrusão de chassis nativo. 

Gabinete tipo mini PC com volume não 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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superior a 1.2l. Deverá possuir 

nativamente tecnologia tool-less para 

abertura do equipamento, remoção de 

memórias e unidade de armazenamento 

(HDs, SSDs ou Drivecages). Conectores 

de áudio frontais para headphone e 

microfone sendo aceita interface tipo 

combo e alto-falante de 1,5W integrado 

internamente ao gabinete. 

Fonte de Alimentação com tensão de 

entrada automática, do tipo externa com 

potência de 65W e eficiência energética 

comprovada de 87%. 

Teclado padrão ABNT-2 e Mouse laser 

ou óptico 1000dpi, com conectores USB, 

da mesma marca e fabricante do 

computador. Não serão aceitas soluções 

em regime de OEM. 

Sistema operacional instalado para 

Microsoft Windows 10 Professional 64 

bits ou superior, licenciado com ativação 

através da BIOS do computador. 

Garantia padrão do fabricante do 

computador, por um período de 36(trinta 

e seis) meses com exceção de 

componentes de upgrade, com mão-de-

obra de assistência técnica e serviço de 

suporte no local (ON SITE) para 

reposição e reparo de peças danificadas 

por problemas de fabricação. O 

fabricante, deve possuir central de 

atendimento tipo (0800) para abertura dos 

chamados de garantia capazes de executar 

tarefas de troubleshooting e resolver 

problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo-se a manter registros dos 

mesmos constando a descrição do 

problema. Não serão aceitas adaptações 

no equipamento, adição ou subtração de 

componentes por empresas não 

autorizadas pelo fabricante, esta exigência 

visa a procedência e compatibilidade total 

do equipamento, apresentar declaração do 

fabricante juntamente com a proposta. O 

Fabricante do computador deverá possuir 

site na internet para downloads de drivers 

e dos softwares originais instalados na 

fábrica, bem como para verificação status 

de garantia vigente. 

O computador ofertado deverá estar 

enquadrado ou de acordo com as diretivas 

RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold, 

DMTF Board ou CIM e ser compatível 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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com sistemas operacionais Windows, 

comprovado através da certificação HCL 

do respectivo desenvolvedor. 

A proposta deverá destacar claramente a 

marca, modelo e o processador para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda 

ser apresentado juntamente com a 

proposta, comprovações oficiais do 

fabricante destacando modelo ofertado, 

componentes, acessórios e garantia. No 

caso das certificações extraídas da 

internet, apresentar página impressa onde 

consta tal informação, especificando o 

endereço eletrônico da fonte extraída. 

Permitindo que a comissão de licitação, 

comprove pleno atendimento de todas as 

características técnicas do computador e 

periféricos em conformidade com as 

descritas no edital e seus anexos, sob pena 

de desclassificação da proposta. 

 

17 Un 20 DESKTOP CORPORATIVO MINI 

COM MONITOR COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 

Os equipamentos devem pertencer à linha 

corporativa, serem novos, sem uso e estar 

em linha de produção, apresentar 

declaração do fabricante juntamente com 

a proposta, com validade não inferior a 30 

dias. 

Processador 4 núcleos físicos e 8 theads, 

com características e desempenho 

equivalente ou superior ao índice de 

10.000 pontos registrado PassMark - CPU 

Benchmarks disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph

p, devendo ser da geração mais recente 

disponibilizada pelo fabricante do 

computador. 

Memória 8GB de memória DDR4 

instalada, operando a 2.666Mhz. 

Armazenamento instalado do tipo SSD 

M.2 NVMe com capacidade 256 GB, do 

próprio fabricante ou homologado, 

apresentar part number juntamente a 

proposta. 

Placa Principal da mesma marca do 

fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, 

não sendo aceitas soluções em regime de 

OEM ou customizadas. BIOS com 

direitos de copyright, em português, em 

 6.960,84   
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conformidade com as especificações 

UEFI 2.1 ou superior, na categoria 

promoters. Deverá possuir 1 (um) slots 

para expansão de placas do tipo M.2 e 2 

(dois) para memória, suportando upgrade 

para 64GB. Deverá possuir 6 (seis) 

interfaces USB nativas, sendo 2 (duas) 

tipo A 10Gbps e 1 (uma) Tipo C 10Gbps 

na parte frontal do gabinete, ao menos 

uma energizada com suporte a carga de 

5v, não será aceito o uso de adaptadores 

para atender esta exigência. Deverá 

possuir chip de segurança integrada a 

placa mãe do tipo TPM 2.0 para 

criptografia de dados. Deverá possuir 

saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo 

VGA e 2 (duas) do tipo HDMI ou Display 

Port. Deverá possuir conectividade, 

cabeada no padrão gigabit, sem fio no 

padrão Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 e Bluetooth 

5.0, ambos integrados a placa mãe 

internamente ao gabinete. Deverá possuir 

interface de áudio integrado e sistema de 

detecção de intrusão de chassis nativo. 

Gabinete tipo mini PC com volume não 

superior a 1.2l. Deverá possuir 

nativamente tecnologia tool-less para 

abertura do equipamento, remoção de 

memórias e unidade de armazenamento 

(HDs, SSDs ou Drivecages). Conectores 

de áudio frontais para headphone e 

microfone sendo aceita interface tipo 

combo e alto-falante de 1,5W integrado 

internamente ao gabinete. 

Fonte de Alimentação com tensão de 

entrada automática, do tipo externa com 

potência de 65W e eficiência energética 

comprovada de 87%. 

Teclado padrão ABNT-2 e Mouse laser 

ou óptico 1000dpi, com conectores USB, 

da mesma marca e fabricante do 

computador. Não serão aceitas soluções 

em regime de OEM. 

Sistema operacional instalado para 

Microsoft Windows 10 Professional 64 

bits ou superior, licenciado com ativação 

através da BIOS do computador. 

Monitor com tela IPS WLED 21” Pol. 

com ângulos de visualização amplos de 

178 graus, resolução Full HD de 1920 x 

1080, ajuste de altura, inclinação, rotação 

e orientação do monitor. Portas de 

conexão HDMI, DP e VGA integradas ao 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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monitor. Padrão VESA de 100 mm e 

alimentação de energia bivolt. Deverá 

acompanhar cabos e manual. O monitor 

deverá ser da mesma marca e fabricante 

do computador ofertado. 

Garantia padrão do fabricante do 

computador, por um período de 36(trinta 

e seis) meses com exceção de 

componentes de upgrade, com mão-de-

obra de assistência técnica e serviço de 

suporte no local (ON SITE) para 

reposição e reparo de peças danificadas 

por problemas de fabricação. O 

fabricante, deve possuir central de 

atendimento tipo (0800) para abertura dos 

chamados de garantia capazes de executar 

tarefas de troubleshooting e resolver 

problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo-se a manter registros dos 

mesmos constando a descrição do 

problema. Não serão aceitas adaptações 

no equipamento, adição ou subtração de 

componentes por empresas não 

autorizadas pelo fabricante, esta exigência 

visa a procedência e compatibilidade total 

do equipamento, apresentar declaração do 

fabricante juntamente com a proposta. O 

Fabricante do computador deverá possuir 

site na internet para downloads de drivers 

e dos softwares originais instalados na 

fábrica, bem como para verificação status 

de garantia vigente. 

O computador ofertado deverá estar 

enquadrado ou de acordo com as diretivas 

RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold, 

DMTF Board ou CIM e ser compatível 

com sistemas operacionais Windows, 

comprovado através da certificação HCL 

do respectivo desenvolvedor. 

A proposta deverá destacar claramente a 

marca, modelo e o processador para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda 

ser apresentado juntamente com a 

proposta, comprovações oficiais do 

fabricante destacando modelo ofertado, 

componentes, acessórios e garantia. No 

caso das certificações extraídas da 

internet, apresentar página impressa onde 

consta tal informação, especificando o 

endereço eletrônico da fonte extraída. 

Permitindo que a comissão de licitação, 

comprove pleno atendimento de todas as 

características técnicas do computador e 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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periféricos em conformidade com as 

descritas no edital e seus anexos, sob pena 

de desclassificação da proposta. 

18 Un 15 NOTEBOOK CORPORATIVO TIPO 

01 COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

Os equipamentos devem pertencer à linha 

corporativa, serem novos, sem uso, não 

sendo aceitos equipamentos destinados ao 

uso doméstico ou descontinuados.  

Processador Processador de 64 bits; 

Deverá possuir 6 núcleos físicos, 8 

threads, frequência base de 1.2 Ghz, com 

pelo menos 10 MB de cache. Para efeitos 

de referência, foi utilizado o processador 

Intel Core I3-1215U, mas serão aceitos 

outros processadores, de características 

técnicas diferentes, de performance igual 

ou superior auferidos pelo PassMark 

versão 10 - CPU Benchmarks disponível 

no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph

p. É obrigatório informar o modelo de 

processador ofertado. 

Memória Deverá possuir 8GB de 

memória DDR4 SDRM 3.200 MT/s 

instalada. 

Unidade de Armazenamento Deverá 

estar instalada internamente ao 

equipamento, do tipo SSD M.2 PCIe 

NVMe com capacidade mínima de 

240GB, do próprio fabricante ou 

homologado para o equipamento, 

informar marca e modelo. 

Performance mínima de 2.000 MB/s para 

leitura e, 1.000 MB/s para escrita 

Placa Principal: A placa mãe deverá ser 

da mesma marca do fabricante do 

equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, 

não sendo aceitas soluções em regime de 

OEM ou customizadas.  

Deverá possuir placa de rede integrada no 

padrão gigabit ethernet, placa de rede 

wireless no padrão 802.11ac ax e 

Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa 

mãe. 

Deverá possuir uma saída para conexão 

de vídeo no padrão Display Port ou 

HDMI. 

Possuir 3 (três) portas USB no total, 

sendo, 01 (uma) porta USB 3.2 

energizada e, deverá possuir, 1 (uma) 

 6.062,49   
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porta no padrão USB 3.2 Tipo C, com 

capacidade de transmitir sinal de vídeo e 

carregar o equipamento simultaneamente, 

permitindo conexão única entre o 

notebook e as DOCAS compatíveis. 

Possuir compatibilidade com DirectX 12 

e OpenGL 4.5; 

Conectores de entrada de microfone e de 

saída de fones de ouvido (serão aceitos 

conectores do tipo combo). 

Placa de rede integrada padrão Gigabit 

Ethernet 

Placa de rede Wireless embutida padrão 

802.11 AX (2x2). 

Interface Bluetooh 5.0; 

Deverá possuir chip de segurança TPM 

2.0 integrado; 

Deverá possui slot PCIe 3.0 x4 NVMe. 

BIOS residente em flash rom. Totalmente 

compatível com o padrão UEFI. 

BIOS desenvolvido pelo mesmo 

FABRICANTE do equipamento ou ter 

direitos de copyright sobre o mesmo, 

possuindo livre direito de edição sobre a 

mesma, garantindo assim adaptabilidade 

do conjunto adquirido, 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; 

Com suporte a plug-and-play e atualizável 

por software, tipo Flash EPROM, sendo 

que o processo de atualização pode ser 

obtido, através do sítio do fabricante do 

equipamento na Internet. 

Possibilitar a inserção de código de 

identificação do equipamento (número de 

registro patrimonial), recuperável por 

software de gerenciamento. 

Deverá permitir configurar senhas para, 

no mínimo, Power-on, unidades de 

armazenamento (HDD Password) e 

acesso à configuração do equipamento 

(Setup). 

As atualizações da BIOS, quando 

disponibilizadas, serão no site do 

fabricante do equipamento. 

Visando as questões de segurança e 

integridade da BIOS, essa deverá estar em 

conformidade com as normativas NIST 

800-147 e NIST-800-88; 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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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. 

Tela tamanho da tela 14”. 

Resolução nativa de 1920 x 1080 pixels 

ou superior. 

Controle de brilho regulável através de 

teclas funcionais do teclado. 

Tratamento antirreflexo, não sendo aceita 

a solução glare (brilhante ou polida) ou 

adesivos antirreflexos. 

Câmera (tipo webcam) integrada no 

padrão HD 720p com microfones duplos e 

com sistema de controle físico de 

privacidade integrado ao gabinete. 

Multimídia: Possuir controladora 

integrada, com conectores de saída e 

microfone (serão aceitos conectores do 

tipo combo). 

Possuir alto falantes de 1,5W cada e 

microfones duplos integrados ao gabinete. 

Controle de mudo e de volume regulável 

através de teclas funcionais do teclado. 

Teclado Deverá estar em conformidade 

com o padrão ABNT-2 padrão português 

BR. 

A impressão sobre as teclas deverá ser do 

tipo permanente, não podendo apresentar 

desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

Dispositivo apontador sensível ao toque 

(touchpad) incorporado com no mínimo 2 

botões. 

Segurança: Deverá possuir o Leitor 

Biométrico de impressões digitais; 

Possuir sistema de privacidade, 

fechamento físico da lente da Webcam, 

integrado. 

Equipamento deverá permitir a colocação 

de dispositivo antifurto do tipo 

Kensington ou Noble. 

Gabinete: Possuir botão liga/desliga. 

Possuir alto falantes e microfones 

integrados ao gabinete. 

Não existir quaisquer adaptações no 

gabinete destinadas a implementar o 

sistema de trava de segurança Kensington 

ou Noble. 

Energia: Fonte de alimentação de 65W, 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
http://www.uefi.org/members
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com seleção automática de voltagem, de 

100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz. 

Bateria interna com pelo menos 45WHr 

de capacidade energética; 

Equipamento ofertado deverá oferecer 

suporte a carga rápida da bateria; 

Sistema operacional: 

O equipamento deverá ser fornecido com 

licença do Sistema Operacional 

Microsoft® Windows 10 Professional 64 

bits ou superior, idioma português 

(Brasil) com a respectiva chave de 

ativação gravada na memória flash da 

BIOS, reconhecida automaticamente na 

instalação do Sistema Operacional;  

O fabricante do equipamento deve 

disponibilizar no seu respectivo website, 

download gratuito de todos os drivers, 

BIOS, firmwares, imagem de recuperação 

padrão do Sistema Operacional e manuais 

para o equipamento ofertado, e devem ser 

facilmente localizados e identificados 

pelo modelo do equipamento ou código 

do produto;  

O licitante deverá fornecer pré-instalado, 

ou disponibilizar via Internet, software 

que permita a verificação e instalação das 

últimas atualizações de todas as 

ferramentas e drivers disponíveis pelo 

fabricante. 

Garantia: O Fabricante devera possuir 

site na internet para downloads de drivers 

e dos softwares originais instalados na 

fábrica, bem como para verificação status 

de garantia vigente. 

Os equipamentos devem possuir garantia 

padrão do fabricante do computador, por 

um período de 36(trinta e seis) meses e 

12(doze) meses para bateria, com exceção 

de componentes de upgrade, com mão-de-

obra de assistência técnica e serviço de 

suporte no local (ON SITE) para 

reposição e reparo de peças danificadas 

por problemas de fabricação. O 

fabricante, deve possuir central de 

atendimento tipo (0800) para abertura dos 

chamados de garantia capazes de executar 

tarefas de troubleshooting e resolver 

problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo-se a manter registros dos 

mesmos constando a descrição do 

problema. Quando houver a inclusão de 

extensão de garantia, com prazos de 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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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. Não serão aceitas 

adaptações no equipamento, adição ou 

subtração de componentes por empresas 

não autorizadas pelo fabricante, esta 

exigência visa a procedência e garantia 

total do equipamento pelo fabricante, 

apresentar declaração do fabricante 

juntamente com a proposta. 

Comprovações Técnicas 

Deverá ser apresentado catálogo completo 

do item para análise da especificação 

técnica; 

O modelo do equipamento, na 

configuração ofertada, deverá possuir 

certificado de conformidade contra 

incidentes elétricos e de combustão dos 

materiais (IEC/EN 60950) e de 

compatibilidade eletromagnética (IEC/EN 

61000), comprovado através de 

certificados ou do relatório de avaliação 

de conformidade nos moldes da portaria 

170/2012 vigente do INMETRO;  

Os equipamentos ofertados deverão estar 

em conformidade com as diretivas ROHS 

(Restriction of Certain Hazardous 

Substances); 

O Fabricante do equipamento ofertado 

deve possuir sistema de gestão ambiental 

com base na norma ISO 14001, 

devidamente comprovado através do 

respectivo certificado em plena validade; 

O Fabricante do equipamento ofertado 

deve possuir Certificação ISO 9001:2000 

em plena validade; 

O modelo, do equipamento ofertado, 

deverá estar listado pela Microsoft no seu 

catálogo de produtos compatíveis e 

certificados “HCL” (Hardware 

Compatibility List) em 

https://partner.microsoft.com/en-

us/dashboard/hardware/search/cpl ou, 

certificados de compatibilidade do 

equipamento obtidos junto a Microsoft; 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
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Deverá ser apresentado certificado em 

que o fabricante do equipamento é 

membro do consorcio DMTF (Desktop 

Management Task Force) que especifica o 

padrão “DMI” de gerenciamento. O 

FABRICANTE deverá ser membro na 

categoria “BOARD” ou 

“LEADERSHIP”. O certificado será 

conferido através de acesso a página 

http://www.dmtf.org/about/list/. 

Apresentar página impressa onde consta 

tal informação, especificando o endereço 

eletrônico da fonte extraída; 

Comprovação que, o(s) produto(s) 

ofertado(s) pertence(m) à linha 

corporativa. Não serão aceitos 

equipamentos destinados ao uso da linha 

doméstica;  

Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 

(Desktop Management Interface) ou 

superior da DMTF (Desktop Management 

Task Force), comprovado através de 

documentação do fabricante do 

equipamento. 

O fabricante do equipamento, deverá ser 

membro da RBA (Responsible Business 

Alliance), antiga EICC, ou possuir 

Certificação válida ISO 45001, para 

garantia de conformidade com as questões 

ambientais, qualidade e segurança do 

bem-estar de seus funcionários e 

investimentos ambientais. O fabricante 

deverá estar relacionado no site da RBA, 

http://www.responsiblebusiness.org/about

/members/  ou apresentar o Certificado da 

ISO 45001 válido.  

Deverá ser apresentada certificação 

Energy Star® 6.0 (ou mais atual), através 

do site www.energystar.gov  ou 

apresentar relatório técnico de ensaios de 

conformidade de consumo de energia, 

emitido por laboratório de ensaio 

acreditado pela Coordenação Geral de 

Acreditação (CGCRE)do Inmetro, de 

acordo com a norma NBR/ISO IEC 

17025; 

 

19 Un 15 NOTEBOOK CORPORATIVO TIPO 

02 COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

Os equipamentos devem pertencer à linha 

corporativa, serem novos e sem uso, 

apresentar declaração do fabricante 

 6.100,76   

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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juntamente com a proposta, com emissão 

não superior a 30 dias. 

Processador 4 núcleos físicos, 8 threads, 

frequência base de 1.0Ghz, com 

características e desempenho equivalente 

ou superior ao índice de 7.000 pontos 

registrado PassMark - CPU Benchmarks 

disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph

p. 

Memória 8GB de memória DDR4 

instalada, operando a 2.666Mhz. 

Armazenamento instalado do tipo SSD 

com capacidade de 240GB, do próprio 

fabricante ou homologado, apresentar part 

number juntamente a proposta. 

Placa Principal da mesma marca do 

fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, 

BIOS com direitos de copyright em 

português, em conformidade com UEFI 

2.1 categoria promoters, não sendo aceitas 

ambas as soluções em regime de OEM ou 

customizadas. Chipset desenvolvido para 

o mercado móvel, integrado ao 

processador em uma única pastilha, tipo 

SOC (System on Chip). Deverá possuir 2 

(dois) slots de memória, com suporte a 

expansão de 16GB. Conectividade 

cabeada no padrão gigabit e sem fio no 

padrão 802.11ac e Bluetooth 4.2, ambos 

integrados a placa mãe. Uma saída para 

conexão de vídeo no padrão digital, não 

sendo aceita soluções através de 

adaptadores. Três portas USB 3.1 5Gbps, 

leitor de cartões disposto no gabinete e 

segurança integrada do tipo fTPM para 

criptografia de dados. 

Tela com tecnologia HD LED de 15.6 

polegadas, resolução de 1366 x 768. 

Multimídia com controle de volume e 

alto-falantes de som estéreo 16bits 

incorporado à placa mãe. Deverá possuir 

conector (es) de entrada e saída de áudio, 

microfone, e webcam integrada ao 

gabinete. 

Teclado em conformidade com o padrão 

ABNT-2 padrão português BR. A 

impressão sobre as teclas deverá ser do 

tipo permanente, não podendo apresentar 

desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

Dispositivo apontador sensível ao toque 

(touchpad) incorporado com no mínimo 2 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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botões.  

Fonte de Alimentação bivolt automática e 

bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion) 

de 41 Whr, suportando autonomia de 9 

horas. 

Acompanhar uma mochila para o 

transporte do equipamento com 

segurança, contendo a mesma marca do 

equipamento ofertado. 

Sistema operacional instalado para 

Microsoft Windows 10 Professional 64 

bits ou superior, licenciado com ativação 

através da BIOS do computador. 

Garantia padrão do fabricante, por um 

período de 36(trinta e seis) meses e 

12(doze) meses para bateria, com mão-

de-obra de assistência técnica e serviço de 

suporte para reposição e reparo de peças 

danificadas por problemas de fabricação, 

exceto para componentes de upgrade. O 

fabricante, deve possuir central de 

atendimento tipo (0800) para abertura dos 

chamados de garantia capazes de executar 

tarefas de troubleshooting e resolver 

problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo- se a manter registros dos 

mesmos constando a descrição do 

problema. Não serão aceitas adaptações 

no equipamento, adição ou subtração de 

componentes por empresas não 

autorizadas, esta exigência visa a 

procedência e garantia total do 

equipamento pelo fabricante, apresentar 

comprovação do fabricante juntamente 

com a proposta. O fabricante do 

computador devera possuir site na internet 

para downloads de drivers e dos softwares 

originais instalados na fábrica, bem como 

para verificação status de garantia 

vigente. 

O computador ofertado deverá estar 

enquadrado ou de acordo com as diretivas 

RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver, 

DMTF Board ou CIM e ser compatível 

com sistemas operacionais Windows, 

comprovado através da certificação HCL 

do respectivo desenvolvedor. 

A proposta deverá destacar claramente a 

marca, modelo e o processador para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda 

ser apresentado juntamente com a 

proposta, comprovações oficiais do 

fabricante destacando modelo ofertado, 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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componentes, acessórios e garantia. No 

caso das certificações extraídas da 

internet, apresentar página impressa onde 

consta tal informação, especificando o 

endereço eletrônico da fonte extraída. 

Permitindo que a comissão de licitação, 

comprove pleno atendimento de todas as 

características técnicas do computador e 

periféricos em conformidade com as 

descritas no edital e seus anexos, sob pena 

de desclassificação da proposta. 

20 Un 10 MONITOR LED 18,5”, COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 

Os equipamentos devem novos, em linha 

de fabricação e pertencer à linha 

corporativa, apresentar declaração do 

fabricante juntamente com a proposta, 

com emissão não superior a 30 dias. 

Tela com ângulos de visualizações 

amplos de 150° horizontal e 140° vertical, 

resolução HD (1366x768), taxa de 

contraste de 600:1 e taxa de brilho 200 

nits. 

Base com ajuste inclinação e orientação 

do monitor. 

Padrão de montagem VESA 100x100mm 

e ranhura para implantação de trava de 

segurança. 

Fonte de alimentação bivolt automático. 

Portas para conexão 1x VGA integrada ao 

monitor. Deverá acompanhar o produto os 

seguintes cabos: alimentação de energia e 

vídeo. 

Garantia de 36 meses onsite ou troca do 

monitor prestado pelo próprio fabricante, 

apresentar declaração do fabricante 

juntamente com a proposta, comprovando 

o prazo e o tipo de garantia ofertado, sob 

pena de desclassificação da proposta. 

O Fabricante devera possuir site na 

internet para downloads de drivers e dos 

softwares originais instalados na fábrica, 

bem como para verificação status de 

garantia vigente. 

O equipamento ofertado deverá estar 

enquadrado ou de acordo com as diretivas 

RoHS, ENERGY STAR, TCO 8.0, 

EPEAT Silver, DMTF Board/CIM e HCL 

Microsoft. 

A proposta deverá destacar claramente a 

marca, modelo e o part number para os 

equipamentos ofertados, devendo ainda 

 996,06   
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ser apresentado juntamente com a 

proposta, comprovações oficiais do 

fabricante e certificações para o modelo 

ofertado. No caso de certificações 

extraídas da internet, apresentar página 

impressa onde consta tal informação, 

especificando o endereço eletrônico da 

fonte extraída. Permitindo que a 

comissão de licitação, comprove pleno 

atendimento de todas as características 

técnicas em conformidade com as 

descritas no edital e seus anexos, sob 

pena de desclassificação da proposta. 

21 Un 10 MONITOR LED IPS 23.8", com as 

seguintes características mínimas: 

Os equipamentos devem pertencer à linha 

corporativa, serem novos, sem uso, não 

sendo aceitos equipamentos destinados ao 

uso doméstico ou descontinuados. 

Apresentar declaração do fabricante 

juntamente com a proposta, com emissão 

não superior a 30 dias. Ângulos de 

visualização amplos de 178 

graus.Resolução FULL HD de 1920 x 

1080.Taxa de contraste dinâmico de 

3m:1.Ajuste de altura 100mm, inclinação, 

rotação e orientação do monitor. 

Portas HDMI, DP e VGA integradas ao 

monitor.Padrão VESA de 100 

mm.Alimentação: bivolt. 

Garantia de 36 meses onsite ou troca do 

monitor prestado pelo próprio fabricante, 

apresentar declaração do fabricante 

juntamente com a proposta, comprovando 

o prazo e o tipo de garantia ofertado, sob 

pena de desclassificação da proposta. 

Deverá ser apresentado em anexo a 

proposta os seguintes certificados: 

EPEAT Bronze ou superior, Energy Star e 

HCL Microsoft Win 10 ou 

superior.Deverá ser apresentado em anexo 

a proposta, documentação completa 

(incluindo catálogos e/ou manuais de 

referência) sobre o equipamento original, 

emitida pelo fabricante, que comprove 

todas as características técnicas e de 

garantia solicitadas. 

 

 1.839,37   

22 Un 02 Projetor Multimídia:  

Especificações mínimas:  

Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD 

de 3 chips 

Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto 

 6.559,08   
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Método de projeção: Matriz ativa TFT de 

polissilício 

Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 

768) x 3 

Brilho em cores - Saída de luz colorida: 

3.400 lumens2 

Brilho em branco - Saída de luz branca: 

3.400 lumens2 

Razão de aspecto: 4:3 

Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) 

Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 

1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 

(SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 

1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 

(WXGA+) 

Razão de contraste: Até 15 000:1 

Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de 

cores 

Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: 

Wide), 1.95 (Zoom: Tele) 

Distância de projeção/ tamanho da tela: 

30" a 350" (0,76 a 10,34 m) 

Duração da lâmpada:Modo ECO: Até 

12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 

horas 

Correção de Keystone:Automático: 

Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: 

±30 graus 

Plug 'n Play USB: Projetor compatível 

com computadores PC e Mac. 

Energia: Voltagem: 100 – 240VAC 

±10%, 50 / 60Hz AC 

Lente de projeção: Tipo: Foco Manual- 

Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 

mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 

– 1.35 

Controle remoto: Características: A/V 

Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo 

de Cor, Automático, Menu MHL, 

Volume - Distância de operação: 6 m 

Ângulo de operação: Direita / Esquerda: 

±30 graus - Para cima/ Para baixo: ±15 

graus 

Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / 

PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / 

SECAM 

Interfaces: 1x USB-B - 1x HDMI - 2x 

Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x 

-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 

2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio 

Alto-falante: 5 W (mono) 

Garantia 12 meses. 
  

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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Declaramos para os fins de direito, que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados desta 
data, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e de total conhecimento e 
concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. 
    

 
_____________________, em 17 de janeiro de 2023 

 

 
 
 
 
     __________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função: 
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ANEXO II 
 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 
 
 
 (Razão Social da Licitante).........., através do presente, credenciamos o(a) 
Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar 
da licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº  
001/2023, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 
em nome da empresa ____________________, CNPJ/MF nº __________, bem como formular propostas e 
lances na etapa de lances, negociar a redução de preços, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 
pelo Pregoeiro, firmar contrato em nome do outorgante, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do Outorgante, inclusive entrega/fornecimento do objeto. 
 
 Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.  
 
 
 Local e data. 
 
 
 
 _________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função: 

 Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma 
delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento de identidade, do edital (FORA DOS 
ENVELOPES). 

 

http://www.cotipora.rs.gov.br/
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ANEXO III 

 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
 
 
 

MODELO  
 
 
 

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO REQUISITOS - HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

(Razão Social da Licitante)..............., CNPJ nº ............., sediada ............ 
(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, conforme artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos de Habilitação e entrega dos 
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido. Conhecer e aceitar as condições constantes 
neste Edital de Pregão Presencial nº 001/2023 e seus Anexos. 
 
 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 
 _______________, ______ de _____________ de 2023. 
 
 
 
 _____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 

Cargo ou função: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto com o Credenciamento. 
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ANEXO IV 
 

 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
 
 

A empresa ...... inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida na Rua ......., nº ...., Bairro ....., na cidade 
de ......., através do seu Representante legal Sr. ........., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ........, carteira 
de identidade nº ........., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......., DECLARA, para os 
fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 
 
(   ) MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 
(   ) COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 

 
 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

Declara, ainda, estar cientes das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, na hipótese de falsidade 
da presente declaração. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
________________, em ______ de __________________ de 2023. 

 

 
 

______________________________________________                            _____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa    Assinatura do Contador ou Tec. Cont. da empresa 
Nome completo:                                                                                                             Nome do Contador ou Tec. Cont.                         
Cargo ou função:                                                                                                            Reg. CRC                                    

 

 
 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto com o Credenciamento. 
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ANEXO V 
 

MODELO 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

A empresa........................................................................................................ através de seu 
representante legal,  Sr.(a)...................................................................................................... 
RG.................................... (cargo na empresa: Diretor, Sócio Gerente, etc.) ..................................................., 
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de Cotiporã/RS, na modalidade Pregão Presencial N° 001/2023 que não foi declarada INIDÔNEA 
para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas, bem como que comunicará qualquer fato 
ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação 
quanto à capacidade jurídica, técnica, ou regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira desta 
empresa. 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

________________, em ______ de __________________ de 2023. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função: 

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue no Envelope nº 02, junto com os documentos. 
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ANEXO VI 
 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 
 
 
 
  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

________________, em ______ de __________________ de 2023. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função: 

  

 
 

 

 

 
Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue no Envelope nº 02, junto com os documentos. 
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ANEXO VII 

 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
 

 

TERMO DE COMPROMETIMENTO DE FORNECIMENTO  

 

 

 A empresa ............, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº .................., localizada na ............, nº 

....... – Bairro ..... , no Município de ............ – ... , DECLARA que está ciente e respeita todos os atos 

constituídos no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 e anexos, comprometendo-se a entregar 

a mercadoria, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Cotiporã, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob nº 90.898.487/0001-64, sita a Rua Silveira Martins, nº 163, na cidade de Cotiporã/RS, o 

objeto registrado, conforme a classificação, pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir da data da 

homologação. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2023. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função: 

 

 

 

 

 

 
Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue no Envelope nº 02, junto com os documentos. 
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ANEXO VIII 
 

  MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.../23. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS E A EMPRESA .............., NOS 
TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDOS. 

 

O MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 90.898.487/0001-64, 
estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. IVELTON MATEUS ZARDO, 
residente e domiciliado em Cotiporã/RS, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO e a empresa......, inscrita no CNPJ sob o nº ....., 
estabelecida na Rua ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......, neste ato representada pelo Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito 
no CPF sob o nº ......, carteira de identidade nº ......, expedida pela ....., doravante denominada COMPROMITENTE 
FORNECEDORA, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Presencial 
nº 001/2023, que foi constituída através do Protocolo Administrativo nº 977/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 – A presente ATA objetiva o REGISTRO DE PREÇOS de PREÇOS de REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS, 
PERIFERICOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, que serão adquiridos quando deles o Município tiver 
necessidade, conforme estabelecido neste edital e seus anexos. 
1.2 – As quantidades possíveis de serem adquiridas são as compreendidas entre aquelas informadas como estimadas, no ANEXO 
I, do edital. 
1.3 – Os quantitativos indicados no ANEXO I deste edital são meramente estimativos, não acarretando qualquer obrigação quanto a 
sua aquisição por parte desta municipalidade. 
1.4 – As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”, válida como contrato de aquisição e 
fornecimento. 
1.5 – A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
1.6 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Registro de Preços. 
1.7 – Este Registro de Preços poderá ser usado somente pelo Município de Cotiporã/RS. 
1.8 – Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagem em perfeito estado. A embalagem deverá possuir 
identificação externa contendo no mínimo a descrição do bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes 
especificados, acompanhados do respectivo manual de instruções, em português, para uso, conservação e manutenção dos 
equipamentos.  
1.9 – Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fabricação, a contar da entrega do bem. 
1.10 – Todos os atos referentes a presente ATA serão processados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
001/2023 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
2.1. Os preços registrados nesta ATA constam na ata de abertura e das propostas dos participantes do Pregão Presencial nº 
001/2023, e seus anexos que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do Registro Preços. 
2.2.  Relação de produtos e valores da Fornecedora, vencedora do Pregão Presencial 001/2023: 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA  

UN DESCRIÇÃO 
  

Valor R$ MARCA/MODELO 
GARANTIA Unit. Total 

       

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
3.1. O pagamento será efetuado em até 15 dias após cada entrega, tendo em conta a quantidade efetuada, mediante a 

apresentação de nota fiscal e aceite expedido pela Secretaria Municipal requerente. Somente será paga a quantidade efetivamente 
executada. 
3.2.  Na Nota Fiscal deverá obrigatoriamente conter em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital (Pregão Presencial nº 
001/2023) e o Nº do Empenho, a fim de se acelerar a liberação do documento fiscal para pagamento. 
3.3. Os valores a serem pagos serão depositados em conta bancária nº ........ 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência desta ATA é de 12 meses, a contar da data de assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO: 
a – Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) após o recebimento do empenho. 
b – A mercadoria a ser fornecida deverá obedecer às normas e padrões da legislação vigente, atender eficazmente às finalidades 
que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 
c – Os itens que não atenderem as condições descritas, não serão aceitos e será efetuada a devolução sem ônus para o Município. 

  
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para aquisição do objeto desta contratação os recursos previstos correrão por conta das dotações previstas no orçamento do 
Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, à 
Compromitente Fornecedora, as penalidades previstas no Artigo 87, da Lei 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração 
e independentemente da incidência de multa. 
7.2. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a 
infração estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 
b) manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução 
contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e 
multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 
10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
i) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência. 

7.4. Será facultado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das 
situações previstas no edital.               
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
1 - O valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 

2 - O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos 
preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido (justificativas, notas fiscais, planilha de custos). Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em 
até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos que possuem 
empenho deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. 
3 - Os preços, quando ocorrer, poderão, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados garantidos a 
prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou 
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional. 
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4 - O reequilíbrio econômico financeiro poderá ser requerido por ambas as partes, em vista de fator superveniente que resulte em 
redução ou aumento do valor do bem fornecido. 
5 - A revisão dos valores dos serviços será promovida levando-se em conta apenas o saldo não retirado, e não servirá, em hipótese 
alguma para ampliação de margem de lucro. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem 
fornecedores registrados quando: 
I - O fornecedor não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa aceitável; 
II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
III - Os preços registrados apresentarem-se superior ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da 
Lei nº 8.666/83; 
V - Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
§ 1º. No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a COMPROMITENTE 
FORNECEDORA o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa. 
§ 2º. O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente 
subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério da ADMINISTRAÇÃO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
A COMPROMITENTE FORNECEDORA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da Administração, 
consoante prevê o artigo 77 da lei vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEI REGRADORA 
A presente contratação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o edital do Pregão Presencial  nº 001/2023 e 
seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
Esta Ata fica vinculada ao processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL  Nº 001/2023 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Veranópolis/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação. 
 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e 
achada conforme, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma o Prefeito Municipal e representante 
legal da Fornecedora, com o visto da Assessoria Jurídica do Município e pelas testemunhas abaixo nominadas, para que seja bom, 
firme, valioso e surta seus legais efeitos. 
 

Cotiporã/RS, .......... de ........................ de 2023. 
 
 

 
IVELTON MATEUS ZARDO                                                     ........................................................ 
Prefeito De Cotiporã                        Compromitente Fornecedora  

 
 
 

Visto: Testemunhas:   
 
 

Assessoria Jurídica do Município Lenita Zanovello Tomazi         Joana Inês Citolin 
          De Cotiporã                                                                         CPF/MF nº 003.969.520-46          CPF/MF nº 018.029.630-22 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

FICHA PARA CADASTRO 
Enviar até 15 horas antes do dia útil anterior á abertura do certame 

 

 
DADOS DA EMPRESA:  
 
Razão Social_____________________________________________________________________________ 

CNPJ nº: ________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 
Fone:___________________________________________________________________________________ 
Enquadramento: ( )ME  ( )EPP  ( )LTDA ( )MEI  ( )EIRELI  ( )COOPERATIVA   ( )OUTRO_____________ 
 
DADOS DO REPRESENTANTE PRESENTE NA LICITAÇÃO:  
Nome: __________________________________________________________________________________ 

CPF nº: _________________________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________________ 
Nº: _____________________________________________________________________________________ 
Bairro: __________________________________________________________________________________ 
Município: _______________________________________________________________________________ 
Estado:_________________________________________________________________________________ 
CEP:___________________________________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________________________ 
Fone:___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

________________, em ______ de ____________/______ de 2023 
 
 
 

___________________________________________ 
                                                                     Assinatura do representante legal da empresa 
                                                                     Nome completo: 
                                                                     Cargo ou função: 

 
 
*A licitante deverá encaminhar a Ficha de Cadastro até 15 horas do dia útil anterior á abertura do certame para fins de 

credenciamento no sistema informatizado, via e-mail no endereço pregao@cotipora.rs.gov.br. 
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