29/04/04
à
07/05/200
4.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2013
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto n.º 6.204/2007,
Decreto n.º 5.450/2005, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e
suas alterações posteriores, além do que mais for exigido neste Edital e em seus anexos.
Processo n.º. 59335.000219/2012-11
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 08 de maio de 2013
Horário: 09:30 horário de Brasília
Local: www.comprasnet.gov.br
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste
Edital, que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será
automaticamente transferida, mediante comunicação do Pregoeiro e aviso no
comprasnet, informando nova data e horário.
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DESTE EDITAL
Dia: 19 de abril de 2013
Hora: a partir das 08:30 horas
Local: Praça Ministro João Gonçalves de Souza s/n – Engenho do Meio – Recife/PE
Acompanhe esta licitação na internet no endereçowww.comprasnet.gov.br
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET
Retire o edital gratuitamente acessando a página: www.comprasnet.gov.br

Senhor licitante,
A comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório que não afetem a formulação das propostas, bem como de quaisquer
esclarecimentos, serão efetuadas preferencialmente por meio de e-mail.
Informe corretamente o endereço eletrônico quando da retirada do edital
junto ao Comprasnet ou à Divisão de Equipamento.

MARIZA FONTAINE COSTA
Licitações e Contratos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PREGÄO ELETRÔNICO N.º 03/2013,
A
SUPERINTENDÊNCIA do Desenvolvimento do NordesteSUDENE, torna público que às 09:30horas, horário de Brasília, no dia .08 de maio de
2013, no sítio https://www.comprasnet.gov.br/, o Pregoeiro designado pela Portaria
n.º 79A, de 31 de outubro de 2012, estará promovendo Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço por lote, o qual obedecerá ao disposto na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, no Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto n.º 3.722, de 9 de janeiro
de 2001, com a redação do Decreto n.º 4.485, de 25 de novembro de 2002, aplicando-se
subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
regulamentações posteriores, além do que mais for exigido neste Edital e em seus
anexos.
Encaminhamento da proposta de preços (exclusivamente por meio do sistema
eletrônico):
a partir da data de liberação do edital no sítio Comprasnet, que ocorrerá
simultaneamente à publicação do aviso licitatório no Diário Oficial da União, até o
horário limite de início da sessão pública acima estabelecido.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
Aquisição de Equipamentos de acordo com as especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I deste Pregão.
1.1. Os equipamentos devem ser de concepção moderna, de primeiro uso, em linha de
fabricação e da melhor qualidade, devendo atender rigorosamente às especificações
exigidas neste edital.
1.2. A licitação será subdividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem do seu
interesse; deverá, porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote
que pretende competir.
1.3. O critério de julgamento adotado será o melhor preço GLOBAL por lote, observada
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, cujo
o ramo de atividade seja compatível com o objeto dessa Licitação, e que estejam com o
credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da instrução normativa SLTI/MPOG n.º
2, de 2010.
2.2. Para os efeitos da lei complementar n.º 123/2006, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
a que se refere o art. 966 da lei 10.406/2002 – código civil brasileiro, devidamente
registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas,
desde que:
a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); e
c) a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto na alínea “b” deste subitem fica excluída, no mês subsequente à
ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei
complementar n.º 123/2006, incluindo o regime de que trata o art. 12 para todos os
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§9º-A, 10 e 12 da referida lei
complementar.
2.3.A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de
pequeno porte para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela LC n.º 123/2006
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299
do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis.
2.4. Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste edital e seus anexos, que estiverem previamente credenciados perante
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, provedor do sistema eletrônico, cuja comunicação se dá pela
Internet.
2.4.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha que poderão ser utilizadas em
qualquer pregão na forma eletrônica.
2.4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou à SUDENE responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
2.4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica.
2.5. Não será admitida a participação de empresa:

a) concordatária ou que haja tido sua falência declarada, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;
b) temporariamente suspensa pela SUDENE de participar de licitação ou que tendo
sido declarada inidônea por qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública,
ainda não tenha logrado reabilitação (cf. Decisão n.º 52/00 – TCU – Plenário,
D.O.U. de 12.03.1999);
c) que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
d) que não tenha sede no País.
e) que tenha servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a SUDENE, bem
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
f) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da
Lei n.º 8.666, de 1993.
3. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1. O credenciamento do licitante para participar desta licitação deverá ser realizado no
site: www.comprasnet.gov.br.
3.2.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto n.º
5.450/05).
3.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
3.4.Os licitantes interessados em participar deste pregão eletrônico deverão observar o
cumprimento dos pré-requisitos de participação estabelecidos no art. 13 do Decreto n.º
5.450/2005.
4. PROPOSTA ELETRÔNICA
4.1.Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar
proposta em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e hora marcadas para abertura da
sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento das
propostas (art. 21 do Decreto n.º 5.450/2005);
4.2. Os preços deverão ser lançados pelo valor total de cada item, de acordo com o
especificado no anexo II. Obrigatoriamente deverão ser preenchidos os campos do
anexo, nos itens cotados. A falta de qualquer campo preenchido ensejará a
desclassificação do licitante.
4.3. Até o horário limite do início da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, do Decreto n.º 5.450/2005);
4.4. Apresentar marcas, modelos e especificações dos equipamentos que estão sendo
cotados, de acordo com Anexo II.
4.5. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.

4.6. É facultado ao Pregoeiro a solicitação de informações referentes a quaisquer dos
itens objeto desta licitação para verificação das características, devendo ser a mesma
atendida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.
4.7. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como
as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.
4.8. A proposta deverá conter as seguintes informações:
a) Indicação da marca e fabricante;
b) Descrição detalhada do objeto ofertado, contendo as seguintes informações:
b1) Prazo de entrega, observando o limite máximo do Termo de referência;
b2) Prazo de Garantia do produto, observando o parâmetro mínimo do Termo de
Referência;
4.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5. SESSÃO PÚBLICA/CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
5.1. A partir do horário indicado no preâmbulo deste Edital, a sessão pública na internet
será aberta por comando do Pregoeiro ( Art. 22 do Decreto n.º 5.450/2005);
5.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital (art. 22, § 2º, do
Decreto n.º 5.450/2005);
5.3. A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes; (art. 22, § 3º, do Decreto n.º
5.450/2005).
6. FORMULAÇÃO DOS LANCES
6.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então
os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo o licitante imediatamente informado do recebimento e do valor consignado no
registro (art. 24, caput e § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005);
6.2. Apenas os licitantes que tiverem suas propostas eletrônicas classificadas poderão
formular lances;
6.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital (art. 24, § 2º, do Decreto n.º
5.450/2005);
6.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema (art. 24, § 3º, do Decreto n.º 5.450/2005);
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro (art. 24, § 4º, do Decreto n.º 5.450/2005);
6.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante (art. 24, § 5º, do Decreto n.º
5.450/2005);
6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro;

6.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
observado o período definido pelo Pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo
de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances (art. 24, §§ 6º e 7º, do Decreto n.º 5.450/2005);
6.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital
(art. 24, § 8º, do Decreto n.º 5.450/2005);
6.10. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados;
6.10.1. Persistindo a desconexão do pregoeiro por tempo superior a dez minutos, a
sessão eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;
6.11. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto n.º 5.450/2005).

7. PROPOSTA ESCRITA
7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta escrita resultante da
negociação, se for o caso, decidindo por sua aceitação ou recusa, relativamente ao
objeto e valor, e verificará a habilitação do licitante;
7.2. A empresa vencedora obriga-se a encaminhar, no prazo de 1(uma) hora, por meio
eletrônico, a planilha em conformidade com os modelos do Anexo II deste edital, com
os valores respectivos readequados ao lance vencedor, catálogos com as especificações
detalhada do produto ofertado. O não envio da proposta no prazo acima definido,
acarretará a recusa de sua proposta.
7.3. O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar em até 48 (quarenta e oito)
horas, a contar do término da etapa de lances:
a) proposta de preço escrita, firmada pelo representante legal, em papel timbrado
ou personalizado do licitante, adequada ao lance eventualmente ofertado
negociado, conforme modelo (anexo II);
b) documentação de habilitação indicada no item 8.
7.3.1. Os originais da proposta escrita e da documentação de habilitação deverão ser
entregues ou encaminhados à Coordenação de Serviços Gerais, situada à Pça.
Ministro João Gonçalves de Souza, s/n.º, sala 5N027, Engenho do Meio, Recife, CEP
50670-500, Recife, PE, telefone: (81) 2102 2115.
7.3.2. A proposta deverá conter a marca e modelo do produto, sob pena de
desclassificação para o item cotado.
7.3.3. Não serão aceitas propostas que sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis, sendo desclassificadas as propostas escritas que não atenderem às
exigências do presente Edital e em seus anexos.

7.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for
desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital.
7.4.1. Nessa situação, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
7.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
7.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edita.
7.6.1. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o
critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, §2º, da Lei n.º 8.666, de
1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
7.6.2. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público,
para o qual os licitantes serão convocados.
8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. O Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanta a
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento
contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, por meio eletrónico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrónico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.3. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. 0 Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
em relação a habilitação jurídica e a regularidade fiscal, conforme disposto nos arts. 4º,
caput, 8, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº2, de 2010.
9.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida
junto ao SICAF.

9.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastre Unificado de
Fornecedores - SICAF alem do nível de credenciamento exigido pela Instrução
Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação
relativa Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e qualificação econômico financeira:
I) Habilitação jurídica:
a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Publico de Empresas
Mercantis;
b) em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agencia;
d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como a registro de que
trata a art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971;
II) Regularidade fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
c) prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
d)prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
III) Qualificação econômico-financeira:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado ha mais de 3(três) meses da data de
apresentação da proposta;
c) no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de
pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.º
11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do ultimo exercício financeiro.
(Art. 3º do Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007);
c1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

c2) comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente {LC}, resultantes da aplicação das formulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG == ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG == ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC == -----------------------; e
Passivo Circulante
d) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a l(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar que possuem patrimônio /liquido não
inferior, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do lote pertinente;
IV) Qualificação Técnica:
As empresas, cadastradas OU não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:
a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas
Jurídicas de direito publico ou privado ou copias das notas fiscais.
b) Prova de Registro de Pessoa Jurídica, na qual conste objetivo social compatível
com a execução do objeto a que se refere o presente edital;
9.3 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) numero 2102 2144, ou pelo e-mail
cpl@sudene.gov.br, no prazo de 60 (sessenta) minutos, após solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo
de copia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, para analise, no prazo de 3 (três) dias úteis horas, ap6s encerrado o
pregão;
9.4. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte
documentação complementar:
9.4.1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, de acordo com o estabelecido na Lei
n.º 12.440, de 07 de julho de 2011, nos termos do Título VII – A da Consolidação
das Leis do Trabalho.
9.4.2. Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma
virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as

declarações discriminadas abaixo, que serão retiradas no sistema e necessárias para
habilitação da licitante:
9.4.2.1. Declaração de Inexistência de fato superveniente;
9.4.2.2. Declaração de Menor;
9.4.2.3. Declaração independente de proposta; e
9.4.2.4. Declaração ME/EPP/COOP.
9.5. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova.
9.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
9.7. A prorrogação do prazo previsto no referido item será sempre concedida pela
administração quando requerida pelo licitante, salvo se existir urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.
9.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.9. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo
complementação posterior.
9.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.11. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração,
ou mediante publicação em órgão de imprensa oficial.
9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses (art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005);
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos do subitem imediatamente anterior, importará na decadência desse

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor (art. 26, § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005);
10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento (art. 26, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005);
10.4. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados à
Pça. Ministro João Gonçalves de Souza, s/n.º, sala 5N027, Engenho do Meio, Recife,
CEP, 50.670-900, Recife, PE, telefone: 81.2102 2115.
11. ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
11.1. A adjudicação será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso,
caso contrário, pela Autoridade competente, a quem caberá também a homologação;
11.2. Homologado o procedimento licitatório, o adjudicatário será notificado, por
escrito, para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo indicado no
subitem 12.1 deste edital.
12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, retirar a Nota
de Empenho ou assinar o termo de contrato, cujo prazo de vigência será
de.............................. contados do(a).................................. prorrogável na forma do art.
57, § 1°, da Lei n° 8.666/93, o qual se fará necessário quando o produto a ser fornecido
tenha sido ofertado com garantia superior a legal (...)". Oportunidade em que se exigirá
a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, as quais deverão
ser mantidas durante o período de cumprimento das obrigações pactuadas;
12.1.1. O prazo para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única
vez por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela SUDENE;
12.2. Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação das condições de
habilitação ou quando, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho
poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, retirar a Nota de
Empenho, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais (art. 27, § 3º, do Decreto n.º 5.450/2005);
13. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
13.1. A adjudicatária providenciará a entrega dos equipamentos no Almoxarifado da
SUDENE, no prazo indicado em sua proposta, contado do recebimento da Nota de
Empenho, devendo o prazo de entrega ser de, no máximo, 20 (vinte) dias;
13.2. Os equipamentos serão recebidos pelo servidor responsável, no Almoxarifado.
13.3. A entrega do equipamento fora das especificações indicadas na proposta,
implicará na recusa por parte da SUDENE, que o colocará à disposição da adjudicatária
para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem que seja acarretada
despesa adicional para a SUDENE;
13.4. Será considerada recusa formal da adjudicatária a entrega do equipamento fora do
prazo estabelecido neste edital e a não substituição do mesmo, se for o caso, no prazo de

24 (vinte e quatro) horas, subordinando-se, por conseguinte, às penalidades previstas na
Lei n.º 8.666 93.
14. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
14.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a
Nota de Empenho ou assinar o Termo de Contrato, deixar de entregar documentação
exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais (art. 28 do Decreto n.º
5.450/2005);
14.2. Será aplicada multa por:
I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor
global da proposta;
II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre
o valor global da proposta;
III – Recusa injustificada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo
estabelecido, sem prejuízo de indenizar à SUDENE em perdas e danos: 10% (dez por
cento) do valor global da proposta.
14.3. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a
contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
14.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Parágrafo
Único, do Decreto n.º 5.450/2005);
14.5. A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I a IV do
artigo 87 da Lei n.º 8.666/93,no que couber;
14.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento de contratar com a Administração.
14.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurara a contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº9.784, de 1999.
14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara em consideração a
gravidade da conduta do infrator, a caráter educativo da pena, bem como o dano
causado a Administração, observado o principio da proporcionalidade,
14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem
bancaria, para credito em banco, agencia e conta-corrente indicados pelo contratada.

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem a limite de
que trata a inciso II do art. 24 da Lei n.º 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo
de ate 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666, de 1993.
15.3 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado a "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
contratado no SICAF.
15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á ap6s a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
15.5 Será considerada data do pagamento a dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
15.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação
aplicável.
15.6.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, não sofrera a retenção tributaria quanto aos
impostos e contribuic;6es abrangidos por aquele regime. No entanto, a pagamento
ficara condicionado a apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
15.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto , fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, e calculada mediante a aplicação seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438,
assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da
taxa anual = 6%.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Cabe à SUDENE o direito de revogar a licitação por razões de interesse público,
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, conforme disposto no artigo 29
do Decreto n.º 5.450/2005;
16.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato e não ensejará
direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé (art. 29, § 2º, do
Decreto n.º 5.450/2005);
16.2. A sessão pública deste Pregão poderá ser suspensa a qualquer momento a critério
do Pregoeiro por motivo a ser registrado no Sistema Eletrônico;
16.2.1. No caso de suspensão da sessão pública, o Pregoeiro informará o dia e o
horário em que reabrirá a sessão visando ao prosseguimento das etapas subseqüentes.
O não comparecimento do licitante nas sessões virtuais subseqüentes não ensejará
reclamações, não obstará o prosseguimento dos trabalhos do Pregoeiro, nem
repercutirá sobre as decisões que este proferir;
16.3. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão as
disposições do primeiro;
16.4. Os recursos para atender as despesas decorrentes desta licitação são provenientes
do Programa de Trabalho: 04.122.0750.2000.0001; Natureza da despesa: 3.3.90.30;
Unidade Gestora Responsável: 533015; e Plano Interno: A0006.
16.5. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este edital, cabendo ao pregoeiro examinar e decidir no prazo
de 24 horas (art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005);
16.5.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame (art. 18, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005);
16.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, no seguinte endereço:
cpl@sudene.gov.br, com identificação deste Pregão e respectivo processo (art. 19 do
Decreto n.º 5.450/2005);
16.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas no
prazo de vinte e quatro horas, no sítio www.comprasnet.gov.br no link acesso livre >
pregões > agendados ou no menu principal, no link: visualizar impugnações >
esclarecimentos > aviso;
16.8. Dúvidas no encaminhamento da proposta eletrônica poderão ser dirimidas em
consulta ao manual disponibilizado para os fornecedores no link: publicações > manuais
> pregão > pregão eletrônico – fornecedor; ou pelo telefone 0800.782323 ou e-mail:
comprasnet@planejamento.gov.br;
16.9. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação
(Artigo 5º, Parágrafo Único, do Decreto n.º 5.450 2005);
16.10. Cabe ao Pregoeiro decidir as questões resultantes do procedimento da licitação,
competindo-lhe inclusive a interpretação deste Edital;
16.11. Disponibilização do Edital: https:/www.comprasnet.gov.br.;

16.12. As publicações referentes aos eventos licitatórios podem ser obtidas nos sítios
http:/www.in.gov.br/
(Imprensa
Nacional,
D.O.U.,
seção
3)
e/ou
https:/www.comprasnet.gov.br/. A convocação dos interessados será efetuada por meio
de aviso, em resumo, no Diário Oficial da União, conforme disposições do Art. 5º, III,
do Decreto n.º 4.520/2002;
16.13. Integram este instrumento: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo
da Proposta e Anexo III - Minuta do Contrato;
16.14. Fica eleito o foro da cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, com
fundamento no art.109, da Constituição Federal.
16.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrario, pelo Pregoeiro.
16.16. Os licitantes assumem todos as custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da
condução ou do resultado do processo licitat6rio.
16.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do inicio e incluir-se-á a do vencimento. Só se Iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.
16.18. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o
afastamento do licitante, desde que seja possível a aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse publico.

Recife,

de março de 2013.

MARIZA FONTAINE COSTA
Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2013

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO
Aquisição de equipamentos de apoio a diversas unidades da SUDENE.
2 - JUSTIFICATIVA
A aquisição dos equipamentos tem por finalidade atender a demanda de varias unidades
da SUDENE, visando dar suporte na execução de suas tarefas.
3 - DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 1
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

CADEIRA PRESIDENTE
- assento giratório estufada,
- revestimento em courvin;
- assento e encosto em espuma de alta
densidade;
- apoio de braços fixo cromados, revestida
em courvin;
- base estrela c/5pontas, cromada de
350mm, com rodízios em poliuretano (antirisco) e capa cromada;
- sistema de ajuste sistema de altura por UNID
pistão à gás de 100mm;
- sistema relax;
- não riscar o piso ;
- altura máx do assento:50cm,mín:40cm;
- altura máx do encosto: 122cm, mín:112;
- largura do asento:de 50 à 65cm;
- altura máx. total:126cm e altura mínima
total:108cm ( utilizando o piso como base);
- itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitencia tecnica.

01

ITEM

02

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 2
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

TV LCD 46”
-tamanho de tela: 46 polegadas;
-tipo de tela: lcd com formato 16 por 9
(widescreen);
-conversor digital integrado;
-04 -entradas hdmi, entrada usb, entrada pc;
diagonal visual aproximada: 117 cm;
-voltagem: bivolt;
-idiomas do menu: português, inglês
espanhol;
-timer: on/off;
-canais: canais vhf de 2 a 13, uhf de 14 a 69
e catv de 1 a 125;
-cor: discreta:
UNID
-garantia 12 meses;
-entradas: 01 saída de audio
aspas conector p2;
-02 entradas componentes (y/pb/pr);
02 entradas de video composto (av)
(1:commom use for componente y);
-01 entrada hdmi;
-01 entrada de áudio para pc( conector p2);
-01 entrada de rf ( terresre/cabo);
-02 usb;
saídas: 01 saída de áudio ótico de 1 watt;
itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência técnica.

01

ITEM

03

LOTE 2 - CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
TV LCD 32 “
-tamanho da tv:32 polegadas:
resolução(modo tv):1920 x 1080(full hd) ;
resolução (modo monitor – máxima via
vga/rgb) 1920x 1080;
-frequência do painel:120hz;
-receptor digital integrado (dtv) ;
-contraste (dinâmico) 2.000.000.1;
-brilho (cd/m2)400;
-anglo de visão (valor máximo em graushorizontal /vertical0 1700;tempo de resposta
e ms;
digitalnoise redution (reduçã digital de ruido
na imagem);
-parental control( contrle dos paises);
tv conectada ( internet)- acesso a conteudos
exclusivos via cabo( lan) ou wi-fi (usando
mini adaptador usb wireles aoc awa-100)
-média center 9 dlna acesso a conteúdos de
mídia de ours eq. via rede;
-pvr ( oersonal video recordr) – grava unid
04
prgramas da tv digital aberta vi hd externo;
-sleep timer;
-epg( eletronic program guide – guia
eletronico de promação);
-ecologico (menor consumo de energia );
-sistema de cores :
-pal- m/ntsc/pal-n;
-sistemade audio estéreo): mts-sap:
-consumo em modo espera( standbly,
máximo)1w;
-potência de áudio ( rms):10w + 10w;
-composição: 1 video omposto;1 video
componente;1pc- vga/rgb;1pc-som;
-4 hcmi;
-2usb( fotos, músicas e videos);
saída de áudio;video 1digital áudio-sfdif);
-1 saída para fone de ouvido;
-garantia mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitencia tecnica.

ITEM

04

LOTE3
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
ENCADERNADORA PERFURADORA
MANUAL ESPIRAL
-capacidade mínima de perfuração: 20
folhas;
-mancas em bronze;
-mesa tratadas e pintadas em epoxi;
unid
01
-margeadores de altura e profundidade;
-encadernação de blocos:mininmo 400
folhas;
-garantia mínima de 12 meses;
i-tens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistência técnica.
ESPECIFICAÇÃO

LOTE4
UNID.. QUANT MARC VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
A
(R$)
(R$)

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

05

VENTILADOR DE COLUNA:
-cor discreta;
-40 cm
-dimenções mínimas sem embalagem (alt
xlag,xprof) 150x45x41,5;
-03 (três) velocidades;
-potência : 60 w;
-sistema de oscilação automatica;
-rotação 90 graus;
-voltagem: 220 v;
-tipo de acionamento: chave anel;
-grade removível;
-cor discreta;
-medidas: 330mm x 480mm;
-peso:13,40kg;
-garantia: mínima de 12 doze meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica

unid

21

ITEM

06

07

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 5
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

GELAGUA
-gabinete em aço inox, sem emendas;
-cor discreta;
-tampo, base e pingadeira injetados em
plástico para altos impactos;
-conexões hidráulicas internas em
equipamento atóxico;
-torneiras em plástico obs:, uma para água
natural e outra para água gelada;
-termostato fixo com regulagem de
temperatura externa;
-serpentina localizada na parte externa do reservatório;
-garantia: mínima de 12 meses;
-voltagem: 220 v;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica
REFRIGERADOR 1 (UMA) PORTA
-voltagem 220 v;
-capacidade 240 litros;
-congelamento rápido;
-grades removíveis;
-pota laticínios;
-controle de temperatura;
-congelador;
-cor neutra;
-pratileiras na porta;
-recepiente pa guardar gelo;
-iluminação interna;
-gavetas;
-garantia minima de 12 meses;
-intens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistencia técnica

unid

14

unid

04

ITEM

08

09

LOTE5 - CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
FORNO MICROONDAS
-voltagem 220 v;
-capacidade mínima de 18 litros;
-display digital;
-cor discreta;
-prato giratório;
-relogio;
-teclas pré- programada;
-trava de segurança;
-garantia minima de 12 meses;
-intens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistencia
técnica.
FRIGOBAR
-tensão alimentação 220v;
-capacidade mínima 120l
-controle de temperatura;
-porta reversível;
-pratileiras;
-gaveta;
-congelamento rápido;
-preservar as propriedades naturais dos
alimentos;
-dupla função (freezer ou refrigerador)
-iluminação interna;
-cor discreta;
-gabinete interno e externo em chapa de
aço pintado;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica

unid

04

UNID

05

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 6
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

MÁQUINA DIGITAL

10

-16,2 megapixels sensor exmor de
imagem cmos;
-captar o momento decisivo – até 10fps;
-modo inteligente sweep panorama;
-função anti piscadela;
-natural flash;
-detecção do rosto;
-detecção de movimento;
-recursos 3d e3dpanorâmica;
-efeito de imagens;
UNID
-detcção de sorriso;
-reconhecimento inteligente de cena;
-cor discreta;
-1 cabo micro usb;
-1 bateria (np-bn);
-1 correia de pulso;
-adaptador ac-ub10;
-garantia: mínima de 12 meses;
-intens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistencia
técnica.

04

ITEM

11

12

LOTE 6 - CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
CÂMERA FILMADORA
PROFISSIONAL:
-camcorder avchd;
-lente g grande angular;
-diafragma de iris de 6 lãminas:
-exmor (tecnologia de retroiluminação);
-microfone externo;
-steady shot ótico com modo ativo;
-efeito fora de foco;
-cancelamento de oscilação em 3 vias:
-cópia direta para dvd;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica
KIT - TRIPÉ PARA FILMADORA:

UNID

-especificção mínima:
-tripé kh-25 de alta performance para
camcorders de tamanho média até 6 kg ;
-facilidade de transporte;
UNID
-fechado ter apenas 71 cm;
-acompanhado com: um combo de tripé,
cabeça e um case de transporte;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência técnica

01

01

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 7
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

KIT - TENSIOMETRO +
ESTETOSCÓPIO

13

ITEM

14

-kit aparelho de pressão em nylon com
fecho de -velcro e estetoscópio duplo
-manguito e pera anatômica de alta
durabilidade
-manômetro de alta sensibilidade de 0 a
300mmhg
-estetoscópio duplo e com acessórios
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica

UNID

02

LOTE 8
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
CALCULADORA ELETRÔNICA
DE MESA
ESPECIFICAÇÃO

-calculadora de mesa
-12 dígitos
-solar/bateria
-memória independente
UNID
-função mu
-4 operações básicas
-apagador dos últimos números inseridos
-porcentagem
-big display
-inversor de sinais

04

ITEM

15

LOTE 8 CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
CALCULADORA
CIENTÍFICA/FINANCEIRA C/
PLOTAGEM
-cálculo de custo/venda/margem
-cálculo de impostos
-cálculo de taxas
-cálculo de tempo e matrizes
-cálculo com frações
-cálculo com números complexos
-cálculo de ponto de equilíbrio
-estatísticas
-exponenciais
-hiperbólicas
-logarítmicas
-plotagem
-porcetagem
-operações
-raiz
-recíproca
-seletor decimal e trigonométricas

UNID

01

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 9
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

APARELHO DE DVD

16

-com saída hdmi;
-função karaokê com pontuação;
-conectividade usb2.0;
-cabo hdmi grátis;
-progressive scan;
-divx;
-melhor playability;
-função anynet;
-cd-ripping;
-função bd wise;
-ez view;
-função parental control;
-controle remoto;
UNID
-mídias compatíveis: dvd,dvd-r,dvdrw,dvd+rw,cd,cd-r,cd-rw;
-formato compativeís:
mp3,wma,jpeg,moe--4,divx,vcd,svcd;
-sistema de áudio:dolby;
-saída devídeo componente;
-sáida de áudio e vídeo;
-cor discreta;
-tensão /voltagem: bivolt;
-1 cabo de alimentação;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistência
técnica

01

LOTE 9 - Continuação
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
APARELHO DE MICRO SYSTEM

17

-cd plaver;
-mp3/cd-r/cd-rw
-entrada usb;
-mp3/cd-r/cd-rw;
-am/fm;
-controle remoto;
-fone para ouvido;
-duas caixas de som;
-cor discreta
-entrada aux. microfone;
UNID
-bateria tipo aa;
-garantia: mínima de 12 meses;
-sintonizador de rádio –digital;
-ipod / iphone dock;
-modo econômico;
-função time /;
-mudo;
-modo randômico;
-certificado de garantia;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica.

01

18

LOTE 10
FRAGMENTADORA DE PAPEL
- Tecnologia de alimentação de papel:
Manual;
- Estilo de corte: Partículas;
- Nível de segurança: no mínimo 3;
- Capacidade de Folhas: no mínimo 5
folhas;
- Capacidade de Resíduos: no mínimo25
litros;
- Largura da abertura / Entrada do Papel:
no mínimo 220mm;
- Tempo Máximo de Funcionamento /
Resfriamento: no mínimo 10 min. Lig. /
40 min. Deslig.;
- Velocidade de fragmentação (páginas
por minuto): no mínimo 5ppm
- Nível de Ruído: no máximo 70dB
- Fragmenta também: Grampos, Clipes
de papel, Cartões de Crédito, CDs/DVD;
- Tecnologia antiatolamento do papel: Automática ;
UNID
- Autolimpeza dos Cortadores: sim;
- Ecologicamente correta / Economia de
energia: sim;
- Segurança das mãos: sim;
- Garantia da máquina: no mínimo 1
ano;
- Largura Máxima De Tiras De 2 Mm
Ou Fragmento Máximo De 4mm X 80
Mm;
- Sensor Automático De Presença De
Papel;
- Sensor de Presença do Cesto (Sem O
Cesto Não Funciona);
- Excesso de Papel faz o equipamento
parar;
- Rodas Para Facilitar a Locomoção;
- Assistência Técnica Em Todo
Território Nacional;
- Voltagem: 220V;
Valor Total Estimado

01

R$ = 39.000,00

4 - PRAZO DE ENTREGA:
A adjudicatária providenciará a entrega dos equipamentos no prazo indicado em sua
proposta, contado do recebimento da Nota de Empenho, devendo o prazo de entrega ser
de, no máximo, 30 (trinta) dias;

5 - LOCAL DE ENTREGA:
Todo equipamento deverá ser entregue no Almoxarifado da SUDENE, Pça. Ministro
João Gonçalves de Souza, s/n.º, Edifício SUDENE, Subsolo, Engenho do Meio, Recife,
PE.
6 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A aquisição correrá por conta do Orçamento da SUDENE. Programa: 0750 - Apoio
Administrativo; Ação: 04.122.0750.2000.0001 – Administração da Unidade; Unidade
Gestora Responsável – 533015 e Plano Interno A0006.
7 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
Entende-se como critério de aceitação do objeto que o mesmo esteja de acordo com a
especificação descrita na cláusula 3 do presente termo de referência; que atenda o art.
39, inciso VIII da Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), responsabilizando-se em apresentar produto que esteja de acordo com as
normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (INMETRO) ou se normas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro);
8 - DEVERES DA SUDENE
8.1. Emitir a Nota de Empenho;
8.2. Informar ao contratado sobre a emissão da Nota de Empenho;
8.3. Providenciar local de estocagem para o equipamento adquirido;
8.4. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela contratada após conferir se o equipamento
entregue pela contratada corresponde à especificação descrita nos itens deste termo de
referência;
8.5. Publicar a convocação dos interessados por meio de aviso, em resumo, no Diário
Oficial da União, conforme disposições do Art. 5º, III, do Decreto n.º 4.520/2002.
9 - DEVERES DA CONTRATADA
9.1. Acusar o recebimento da Nota de Empenho;
9.2. Entregar o equipamento no prazo, no local e nas condições exigidas neste termo de
referência. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará
sujeita à multa estabelecida neste edital.
9.3. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para
armazenamento fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo,
data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
9.4. Substituir os produtos em desacordo à proposta ou as especificações do objeto desta
licitação, ou que por ventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições, sem
quaisquer ônus adicionais;
9.5. Entregar os equipamentos no Almoxarifado da SUDENE, em conformidade com o
estabelecido neste Termo de Referência, após o recebimento da Nota de Empenho, no
horário das 8h às 12h e das 14h às 16h;
9.6. Na entrega do equipamento emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante da
Nota de Empenho/Produto;

9.7. A Empresa contratada também se responsabilizará por perdas eventualmente
causadas por empregados ou prepostos, a bens e ou equipamentos de propriedade da
CONTRATANTE ou TERCEIROS, durante a entrega do equipamento.
9.8. Aceitar, até a emissão da Nota de Empenho, nas mesmas condições, os acréscimos
ou supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado (§ 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666 93).
9.9. Assegurar a garantia mínima do produto ofertado especificada no Tópico 3 deste
Termo de Referencia.
9.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem
bancaria, para credito em banco, agencia e conta-corrente indicados pelo contratada.
10.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem a limite de
que trata a inciso II do art. 24 da Lei n.º 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo
de ate 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666, de 1993.
10.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado a "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
contratado no SICAF.
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á ap6s a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
10.5 Será considerada data do pagamento a dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
10.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação
aplicável.
10.6.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, não sofrera a retenção tributaria quanto aos impostos e
contribuic;6es abrangidos por aquele regime. No entanto, a pagamento ficara
condicionado a apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto , fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, e calculada mediante a aplicação seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438,
assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da
taxa anual = 6%.
11- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
12 - FISCALIZAÇÃO
O fornecimento dos bens objeto deste pregão será fiscalizado, conforme o caso, por um
servidor ou por uma Comissão composta de no mínimo 3 (três) servidores da SUDENE,
doravante denominada FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, como
representante da Administração da SUDENE, toda e qualquer ação de orientação geral,
acompanhamento e fiscalização da entrega do equipamento.
13 – SANÇÕES APLICAVEIS
13.1. Será aplicada multa por:
a) – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor
global da proposta;
b) – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre
o valor global da proposta;
c) – Recusa injustificada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo
estabelecido, sem prejuízo de indenizar à SUDENE em perdas e danos: 10% (dez por
cento) do valor global da proposta.
13.2. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a
contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
13.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Parágrafo
Único, do Decreto n.º 5.450/2005);
13.4. A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do
artigo 87 da Lei n.º 8.666/93,no que couber.

14 – RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Coordenadoria de Serviços Gerais da
Coordenadoria Geral de Administração e Finanças

PREGÃO ELETRÔNICO N.º

/2012

ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA
À SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE
Referente.: Pregão Eletrônico nº
Prezados Senhores,
Apresentamos a V. S. nossa proposta comercial para a prestação dos serviços
de..................
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:
1. Os preços unitários e total do Lote/Item por nós cotado, são os constantes da Planilha
Abaixo.
2. O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da
entrega da proposta.
3. Declaramos expressamente que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como com todas as obrigações especificadas
na minuta do contrato.
4. Declaro expressamente que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas
incidentes sobre o objeto deste Pregão, tais como: frete, tributos, encargos e todas as
demais despesas, de qualquer natureza
5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o
contrato no prazo determinado, em conformidade com o instrumento convocatório, e
para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Razão Social:________________________________ CNPJ:_________________
Endereço:___________________________________ Tel./Fax: _______________
CEP: ________________ Cidade: _______________ UF: ___________________
Banco: _______________ Agência: ______________ n.º C/C: ________________
Representante Legal:
Nome: ____________________________________________________________

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 1
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

CADEIRA PRESIDENTE
- assento giratório estufada,
- revestimento em courvin;
- assento e encosto em espuma de alta
densidade;
- apoio de braços fixo cromados, revestida
em courvin;
- base estrela c/5pontas, cromada de
350mm, com rodízios em poliuretano (antirisco) e capa cromada;
- sistema de ajuste sistema de altura por UNID
pistão à gás de 100mm;
- sistema relax;
- não riscar o piso ;
- altura máx do assento:50cm,mín:40cm;
- altura máx do encosto: 122cm, mín:112;
- largura do asento:de 50 à 65cm;
- altura máx. total:126cm e altura mínima
total:108cm ( utilizando o piso como base);
- itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitencia tecnica.

01

ITEM

02

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 2
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

TV LCD 46”
-tamanho de tela: 46 polegadas;
-tipo de tela: lcd com formato 16 por 9
(widescreen);
-conversor digital integrado;
-04 -entradas hdmi, entrada usb, entrada pc;
diagonal visual aproximada: 117 cm;
-voltagem: bivolt;
-idiomas do menu: português, inglês
espanhol;
-timer: on/off;
-canais: canais vhf de 2 a 13, uhf de 14 a 69
e catv de 1 a 125;
-cor: discreta:
UNID
-garantia 12 meses;
-entradas: 01 saída de audio
aspas conector p2;
-02 entradas componentes (y/pb/pr);
02 entradas de video composto (av)
(1:commom use for componente y);
-01 entrada hdmi;
-01 entrada de áudio para pc( conector p2);
-01 entrada de rf ( terresre/cabo);
-02 usb;
saídas: 01 saída de áudio ótico de 1 watt;
itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência técnica.

01

ITEM

03

LOTE 2 - CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
TV LCD 32 “
-tamanho da tv:32 polegadas:
resolução(modo tv):1920 x 1080(full hd) ;
resolução (modo monitor – máxima via
vga/rgb) 1920x 1080;
-frequência do painel:120hz;
-receptor digital integrado (dtv) ;
-contraste (dinâmico) 2.000.000.1;
-brilho (cd/m2)400;
-anglo de visão (valor máximo em graushorizontal /vertical0 1700;tempo de resposta
e ms;
digitalnoise redution (reduçã digital de ruido
na imagem);
-parental control( contrle dos paises);
tv conectada ( internet)- acesso a conteudos
exclusivos via cabo( lan) ou wi-fi (usando
mini adaptador usb wireles aoc awa-100)
-média center 9 dlna acesso a conteúdos de
mídia de ours eq. via rede;
-pvr ( oersonal video recordr) – grava unid
04
prgramas da tv digital aberta vi hd externo;
-sleep timer;
-epg( eletronic program guide – guia
eletronico de promação);
-ecologico (menor consumo de energia );
-sistema de cores :
-pal- m/ntsc/pal-n;
-sistemade audio estéreo): mts-sap:
-consumo em modo espera( standbly,
máximo)1w;
-potência de áudio ( rms):10w + 10w;
-composição: 1 video omposto;1 video
componente;1pc- vga/rgb;1pc-som;
-4 hcmi;
-2usb( fotos, músicas e videos);
saída de áudio;video 1digital áudio-sfdif);
-1 saída para fone de ouvido;
-garantia mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitencia tecnica.

ITEM

04

LOTE3
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
ENCADERNADORA PERFURADORA
MANUAL ESPIRAL
-capacidade mínima de perfuração: 20
folhas;
-mancas em bronze;
-mesa tratadas e pintadas em epoxi;
unid
01
-margeadores de altura e profundidade;
-encadernação de blocos:mininmo 400
folhas;
-garantia mínima de 12 meses;
i-tens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistência técnica.

ITEM

05

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

LOTE4
UNID.. QUANT MARC VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
A
(R$)
(R$)

VENTILADOR DE COLUNA:
-cor discreta;
-40 cm
-dimenções mínimas sem embalagem (alt
xlag,xprof) 150x45x41,5;
-03 (três) velocidades;
-potência : 60 w;
-sistema de oscilação automatica;
-rotação 90 graus;
unid
-voltagem: 220 v;
-tipo de acionamento: chave anel;
-grade removível;
-cor discreta;
-medidas: 330mm x 480mm;
-peso:13,40kg;
-garantia: mínima de 12 doze meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica

21

ITEM

06

07

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 5
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

GELAGUA
-gabinete em aço inox, sem emendas;
-cor discreta;
-tampo, base e pingadeira injetados em
plástico para altos impactos;
-conexões hidráulicas internas em
equipamento atóxico;
-torneiras em plástico obs:, uma para água
natural e outra para água gelada;
-termostato fixo com regulagem de
temperatura externa;
-serpentina localizada na parte externa do reservatório;
-garantia: mínima de 12 meses;
-voltagem: 220 v;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica
REFRIGERADOR 1 (UMA) PORTA
-voltagem 220 v;
-capacidade 240 litros;
-congelamento rápido;
-grades removíveis;
-pota laticínios;
-controle de temperatura;
-congelador;
-cor neutra;
-pratileiras na porta;
-recepiente pa guardar gelo;
-iluminação interna;
-gavetas;
-garantia minima de 12 meses;
-intens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistencia técnica

unid
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unid

04

ITEM

08

09

LOTE 5 - CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
FORNO MICROONDAS
-voltagem 220 v;
-capacidade mínima de 18 litros;
-display digital;
-cor discreta;
-prato giratório;
-relogio;
-teclas pré- programada;
-trava de segurança;
-garantia minima de 12 meses;
-intens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistencia
técnica.
FRIGOBAR
-tensão alimentação 220v;
-capacidade mínima 120l
-controle de temperatura;
-porta reversível;
-pratileiras;
-gaveta;
-congelamento rápido;
-preservar as propriedades naturais dos
alimentos;
-dupla função (freezer ou refrigerador)
-iluminação interna;
-cor discreta;
-gabinete interno e externo em chapa de
aço pintado;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica

unid

04

UNID

05

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 6
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

MÁQUINA DIGITAL

10

-16,2 megapixels sensor exmor de
imagem cmos;
-captar o momento decisivo – até 10fps;
-modo inteligente sweep panorama;
-função anti piscadela;
-natural flash;
-detecção do rosto;
-detecção de movimento;
-recursos 3d e3dpanorâmica;
-efeito de imagens;
UNID
-detcção de sorriso;
-reconhecimento inteligente de cena;
-cor discreta;
-1 cabo micro usb;
-1 bateria (np-bn);
-1 correia de pulso;
-adaptador ac-ub10;
-garantia: mínima de 12 meses;
-intens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistencia
técnica.
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ITEM

11

12

LOTE 6 - CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
CÂMERA FILMADORA
PROFISSIONAL:
-camcorder avchd;
-lente g grande angular;
-diafragma de iris de 6 lãminas:
-exmor (tecnologia de retroiluminação);
-microfone externo;
-steady shot ótico com modo ativo;
-efeito fora de foco;
-cancelamento de oscilação em 3 vias:
-cópia direta para dvd;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica
KIT - TRIPÉ PARA FILMADORA:

UNID

-especificção mínima:
-tripé kh-25 de alta performance para
camcorders de tamanho média até 6 kg ;
-facilidade de transporte;
UNID
-fechado ter apenas 71 cm;
-acompanhado com: um combo de tripé,
cabeça e um case de transporte;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência técnica

01

01

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 7
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

KIT - TENSIOMETRO +
ESTETOSCÓPIO

13

ITEM

14

-kit aparelho de pressão em nylon com
fecho de -velcro e estetoscópio duplo
-manguito e pera anatômica de alta
durabilidade
-manômetro de alta sensibilidade de 0 a
300mmhg
-estetoscópio duplo e com acessórios
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica

UNID

02

LOTE 8
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
CALCULADORA ELETRÔNICA
DE MESA
ESPECIFICAÇÃO

-calculadora de mesa
-12 dígitos
-solar/bateria
-memória independente
UNID
-função mu
-4 operações básicas
-apagador dos últimos números inseridos
-porcentagem
-big display
-inversor de sinais

04

ITEM

15

LOTE 8 CONTINUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
CALCULADORA
CIENTÍFICA/FINANCEIRA C/
PLOTAGEM
-cálculo de custo/venda/margem
-cálculo de impostos
-cálculo de taxas
-cálculo de tempo e matrizes
-cálculo com frações
-cálculo com números complexos
-cálculo de ponto de equilíbrio
-estatísticas
-exponenciais
-hiperbólicas
-logarítmicas
-plotagem
-porcetagem
-operações
-raiz
-recíproca
-seletor decimal e trigonométricas

UNID

01

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 9
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)

APARELHO DE DVD

16

-com saída hdmi;
-função karaokê com pontuação;
-conectividade usb2.0;
-cabo hdmi grátis;
-progressive scan;
-divx;
-melhor playability;
-função anynet;
-cd-ripping;
-função bd wise;
-ez view;
-função parental control;
-controle remoto;
UNID
-mídias compatíveis: dvd,dvd-r,dvdrw,dvd+rw,cd,cd-r,cd-rw;
-formato compativeís:
mp3,wma,jpeg,moe--4,divx,vcd,svcd;
-sistema de áudio:dolby;
-saída devídeo componente;
-sáida de áudio e vídeo;
-cor discreta;
-tensão /voltagem: bivolt;
-1 cabo de alimentação;
-garantia: mínima de 12 meses;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assistência
técnica

01

ITEM
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LOTE 9 - Continuação
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
APARELHO DE MICRO SYSTEM
-cd plaver;
-mp3/cd-r/cd-rw
-entrada usb;
-mp3/cd-r/cd-rw;
-am/fm;
-controle remoto;
-fone para ouvido;
-duas caixas de som;
-cor discreta
-entrada aux. microfone;
UNID
-bateria tipo aa;
-garantia: mínima de 12 meses;
-sintonizador de rádio –digital;
-ipod / iphone dock;
-modo econômico;
-função time /;
-mudo;
-modo randômico;
-certificado de garantia;
-itens inclusos: manual de instrução em
portugues e folheto de assitência tecnica.

01

ITEM

18

LOTE 10
UNID. QUANT MARC VALOR VALOR
.
A
UNIT. TOTAL
(R$)
(R$)
FRAGMENTADORA DE PAPEL
- Tecnologia de alimentação de papel:
Manual;
- Estilo de corte: Partículas;
- Nível de segurança: no mínimo 3;
- Capacidade de Folhas: no mínimo 5
folhas;
- Capacidade de Resíduos: no mínimo25
litros;
- Largura da abertura / Entrada do Papel:
no mínimo 220mm;
- Tempo Máximo de Funcionamento /
Resfriamento: no mínimo 10 min. Lig. /
40 min. Deslig.;
- Velocidade de fragmentação (páginas
por minuto): no mínimo 5ppm
- Nível de Ruído: no máximo 70dB
- Fragmenta também: Grampos, Clipes
de papel, Cartões de Crédito, CDs/DVD;
- Tecnologia antiatolamento do papel: Automática ;
- Autolimpeza dos Cortadores: sim;
UNID 01
- Ecologicamente correta / Economia de
energia: sim;
- Segurança das mãos: sim;
- Garantia da máquina: no mínimo 1
ano;
- Largura Máxima De Tiras De 2 Mm
Ou Fragmento Máximo De 4mm X 80
Mm;
- Sensor Automático De Presença De
Papel;
- Sensor De Presença Do Cesto (Sem O
Cesto Não Funciona);
- Excesso De Papel Faz O Equipamento
Parar;
- Rodas Para Facilitar A Locomoção;
- Assistência Técnica Em Todo
Território Nacional;
- Voltagem: 110V ou 220V;
- Velocidade de fragmentação (páginas
por minuto): no mínimo 5ppm;
ESPECIFICAÇÃO

Valor Total Estimado

R$ = 39.000,00

Todos os itens do lote devem ser cotados e o julgamento será pelo menor preço do lote.
Os licitantes deverão preencher todos os campos do anexo II, dos itens cotados. A falta
de qualquer campo preenchido ensejará na desclassificação do licitante.

(LOCAL),

de

de 2013.

