
_ ____t t _ _ ___

CAMA _ MUNIClpAlDEHoiToL_ND_A

folha deinrorma_áo n._

Processo n.' _ /

(a)

EDIT_ __ __GÃo _Æs_NcI_ _O o5/2o13

''COMPik DE SUP_EMEYTO DE IN_O RMh_TICh''

I NT _ _ S SnD O:..............C _ ara Municipal De Hortol_ndia
_ _ _ ID _ E:....,,_........Preg_o Presencial nO 05/2O_3
REG _ D_ _ CU _ 0:.......Indireto
_ICI_ _ TI P0 :...........Menor Preço
_ O __ _ :........._ei eede_a_ lO._20/02, _ei _ederal 8.666/93
_ _sso _ Nrs _ rnro:..C_H 83/2013
_ _ DO _ T _ :......Dia 04 de Ab ril de 20l3, _s 1Q:30h.
_ B _ DhS RR0 _ S mS _At_ dia 04 de Abri_ de 201, _s 14:30h

h Câmara Municipal de Horto_&ndia, faz s _ er pelo presente
ED_Tn_ que, de acordo com as disposicòes do hTO DA MESh nO
32 de 31 de maio de 2010, da _ei _ederal _. _O.520/02, da
_ei Municipal 2._30/08, da _ei Compl_entar nO 123/06, _ei
_ederal _ J1.488/07 e da Lei Federal _. 8.666/93,
encontra-se aberta a _icitacào modalidade PN _O
__SENCI_ nO 05/20_3, do tipo _ OR _ 4O, objeti_an do a
CO _ _ D_ S _ _ S DE I NE0 _ __ Cn e _ e, at�  �_  1_:30
bora_ _ _ a O_ _ Ab ril dg _OJ3, onde receberá
documentacâo e propostas, para o certaJne acima
especificado, confo_e especifica4ões descritas no objeto
deste edital. Maiores info_a4ôes encontram-se �
disposi4ão dos interessados na Rua Joseph Paul Julien
Burlandy, n0250, Par _ e Gabriel, Ho_tol_ndia/SP, te_efone
Oxx_9-3897-9900.

Os envelopes contendo a proposta e os doc_entos de
habilitacao serâo recebidos no endereco acima mencionado,
na sessâo p _ lica de processamento do P_egâo, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.

1 - o8__o Dn LIcITn_o:

N_ D_scRr4n0 a__E
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_ _+ ___

/_/! CÂmA _ MuN_c_pALDE HoRTo _ ND_A
_/ ,_
_' folha deinforma_áo n.O

_,__ Pro ce_6 o n.O _ /
\_
(a)

1 _onte d_ a1i_en_cáo - Extr _ Power Pl_ 400W, 10
_ _lo: RS-aOO _ -A3
Padrao: Intel ATXl2V V2.31
Dimens_es (M/HJD)= 150 x 86 x _QO mm

_ Entrada:
- Tensao; 90__32V / 180_264V
- corrente: 10A _ ll5Vac / 6A @ 230Vac
- Frequ_ncia: 47_63H2

_ Power Good Signal: lOO_500ms
_ Hold Up Time: _l1ms
_ Efici_ncia: 70_
_ MTB_: >100,OOOhrs
_ Protecòes: OVP / OCR / OPP / SCP
_ Rotência: 400M
_ Ventilador de 120 mm

_ Conectores:
- lx M/B 20t4 pinos
- lx 4+4 pinos ATXl2v
- lx PCI-E 6 pinos
- 4x Sertal ATA
- 5x 4 pinos Molex
- lx _loppy

_ Correntes de saída:
+3.3v _ 20h
t5v _ 20A
+12v1 _ l6n
+_2v2 _ 18n
-12V = O.5A
+5Vsb _ 2.5

2 _ou_e óptico co_ acro1_ e d0 is botoe_ a _-li _ es- 10
Tecnologia 6ptica
o sensor �ptico  _a_treia movi_entos em quase todas
as _uperficies.
Confort_vel _ a mb as as maos
design _ idest_o, porta USB
Garantia 2 anos

3 Tg_1ado co _ecti tri da de USB _0
Teclas de perfil ultrafino silenctosas e co_
resposta ,Tecla de acesso da Calculadora
Bot_o _niciar do Windows_, Plug and Play
Nenh um so_tware necegg__io. Basta conectar o teclado
ao PC
Design _ prava de líquidos, o teclado projetado
para _esistir à qu eda acjdental de _tquidos.
Garantia de hardwa_e l1mitada de 3 anog
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_ ____

cAmA RA muN_c_pAl_EHoRTo__ND_A

folha deinforma_ão n.'

P ro _ ss o n.O _ /

(a)

4 Ren _ ive _6gb - sem tampa, conector USB 2.O, 35
protegtdo dentro da carcaca. Velocidade de leitura
1O__/_egundos, Altura 2.24 cent_metros, _argura
de 6.96 centimetros e Peso 200.O g,
5 _il _ o d_ 1i nha - c/5 ou ma is tamadas, p_ofissional, 40
com protetor contra gurtos de tensão entre fase e
neutro, com chave liga/desliga _ utida evitando
desligamento acidental_, Gabinete plástico de alto
impacto, filtra contra interfer_ncias R_I/EMI nas
tomadas elétricas. Yovo padrào de tomadas nactonal.

6 c _ _ cho H_ 940 _ C490 _ pr_to, o_igi na l do 66
f_ri__t_,49_l
Especifica4òes t�cn_cas:
tinta compativeis: Com pi gm entos
Am plitude T�  _-ca de A rma zen am ento: O to 400 C
Inter_alo de _'dade para funcionamento: 20 a 80_ RH
U_'dade de nao functona1nento: 20 a 80_ RH
Dimeng_es com e mb alagem: ll7 x 26 x l57 nm
Peso com e mb agem: O.09 kg
compatibilidade: HP Officejet Pro 8000 e 8500

7 c _ tu _ o H_ 940 _ _ lo origin al do f _ _i_ an te, 50
_6_l C4905 _
Espectficac_es tecnicas:
compativeis: Com pi_entos
Amplitude Termica de Armazenamento:0 to _00 C
Intervalo de wn idade para funcionamento:20 a 8O_ RH
Umidade de n_o funcionamento:20 a 80_ RH
Dimen_òes com e Tnb a_agem:111 x 26 x 157 _
Peso com e _ agem:O.09 kg
Imp_essoras e Multifuncianais Co_pativeis:
HP Officejet P_o 8000 e 8500

8 _ tu _ a _ 940 _ _ gen ta, a_igin8_ do f _ ri_ an te, 40
_6_ c4go8_
Espectficac_es tecnicas:
ttntas compat_veis: Com pi_entos
Am plitude Termtca de Arma2ena_ento :O to 400 C
Intervalo de wn idade para funcionamento:20 a 8O_ RH
Umtdade d�  n_o funcion am ento:_O a 80_ RH
Dimensoes com e mb alagem:117 x 26 x 157 mm
Peso com e mb alagem:: O.09 kg
Imp_essoras e Multifuncionats Compat_vei_:
HP Officejet Pro 8000 e 8500
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_ _____

,g_o C_MA RA MUNlCl_ALDE HORTO L�  NDIA�
-40, ___? _,

_' folhadeinfo _ a _ n.O
_l

J__ _ _ ro cesso n.O
\ __ _'-
(a)

9 C _ _ de _ re ss�o  origina_ do _ _ ri_ante - HP _
Officejet 88 _C938_} - ____ow e 8_a_k
Compatibilidade de hardware:
HP Officejet Pro K550_ K550dtn, K550dtwn
Especificac_es de i_p_ess_o:
Ca_(es) dos cartuchos de imp_ess_o
Magenta, Turquesa
Gota de tinta: 6 pl
Especificacòes a mb ientais:
Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 350 C
Amplitude Termica de Arma2enamento: _5 a 35_ C
Intervalo de humidade pa_a funcion am ento: 20_ a 80_
HR
Dimensoes da e mb alagem:
132 x 28 x lQ3 mm
Peso da e mb alagem: O,11 kg

_0 C___ de _' pressâoHP 940 C4900U HP _ellow/_lack 3
Gota da tinta: 9 pl 7 p_
Tipos de tinta caqattveis: Com p1_entas
Especificaçôes @nb ientais:
Am plitude T�  _-ca de A_mazenamento: 15 a 350 C
Inte rv alo de _' da de pa_a funcionamento: 20 a 80_ RH
Umidade de a_azenamento: 20 a BO_ RH
Dimensoes com e mb alag _
ll8 x 25 x _45 mm
Peso com e mb agem
O.097 kg
Compatibi_idade: Impressora Office jet pro 8000DWN

11 C _ _4a dB i_pre___o HP 9_O C_900 _ HP _ g _ ta / 2
Ci an o
Gota da tinta: 9 pl 7 pl
Tipos de tinta compat_veis: Co_ pi _ entos
Especiftcac_es amb ien_ais:
Aq litude Termica de nrmazenamento: 15 a 350 C
_nte_valo de m'dade para funcionamento: 20 a 80_ RH
Umidade de armazenamento: 20 a 80^_o RH
Dimen_oes com e mb alagem
l18 x 25 x 14_ mm
Reso com e mb agem
O.097 kg
Compatibilidade: Impressora Office jet pra 8000DWN
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_ _____

cÂmA RA muN_c_pALDE HoiToLÂND_A

FolhadeinfD rm apo n.'

e_

. (a)

12 Cat tu _ o _ 950 _ preta, o_iginal do f _ ric an t_, 2_0
53 _ a005 U
Especificaç_es tecnicas:
tintas compativeis: Com pigmentos
_ litude Térmica de Armazen_mento :O to 400 C
Tntervalo de um idade para funcionamento:20 a 8O_ RH
Umidade de n_o funcionamento:20 a 808 RH
Dimens_es/peso:_2 x 12 x 4 cm / Peso: O,148 kg.

Imp_essoras e Multifuncionais Compatjveis: HP,
Officejet Pro 8100,8600

13 Ca_ty_ho HP 95_ _ Ci _ o, origi na 1 do f _ ri _ te, _7 190
_, aoa6 _
Especificaç_et técnicat:
tintas compatíveis: Com pi_mentos
Am plitude Te_mica de Armazenamento :O to 400 C
Intervalo de wn idade para funcion _ ento:20 a 80_ RH
Umidade de n_o funcionamento:20 a 80_ RH
Dimensôes/Reso :108 x 24 x l62 mm O.06 kg

_mpre_soras e MultiEuncionais Compatíveis: HP,
Office5et Pro 8100,8600

_4 C _ tucho HP 951 _ _ rela. Original do f _ ric_nt_, _90
_7 _, cN0a8 _
Especifica4oes tecnicas:
tintas compatíveis: Com ptgmentos
Am plitude T_ _-ca de A rma 2enamento :O to 400 C
Inte nr alo de um idade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de nào funcionamento:20 a 80_ _
Dimensôes/Peso :108 x 24 x 162 _ O.06 kg

Impressoras e Mu_tifuncionais Compat_veis: HP,
Officejet Pro 8JOO,8600

15 Cartucho HP 951 _, _ g_nta, origin aJ do 190
f _ ric an t_, 17 __, CN 047 _
Especificacôes t�cnicas:
tintas compatíveis: Co_ pi _ entos
Amp_itude Te_ica de n_a2en_ento :O to 400 C
_ntervalo de umidade para funcionamento:20 a 808 RH
Umidade de nao _uncionamento:20 a 808 RH
DimensOes/Peso :108 x 24 x 162 nm O.06 kg

Impressoras e _ultifuncjonais Co mp at_veis: __,
Officejet Pro 8lOO,B600
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_ _______

cÂmA RA muN_c__ALDEHoRToLÂND_A

folha deinforma_ão n.O

Processo n.O _ I

(a)

16 _ 1 TB 3
-Capacjdade: _TB (_OOOGB)
-Interface: Serjal hTA II - 3.O Gbps
-Velocjdade Rotacão: 7200 RPM
-T am anho do Buffer: 32 MB
-Taxa de Transferência: 300 Mby_es/s
-Tempo médio de acesso: 8.5 ms
-NCQ: Sim

2 - Esc _ cI_NTo E I_uG_ �ho

2.1 - Qualquer interessado poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão, _ at�  2 (dois) _ as útei_ antes
_ _ ta fixada para a _ ertura oficial do _es_o.

2.2 - ns impu_a4ões deve_�o  obrigatori_ente, ser_
fo ma li2a _ s e e _ ostas suas raz�e_  por escrito,
devidamente assinadas, contendo CMPJ, razao social e nome
do representante que assinou, bem como endereco e te_efone
da empresa, e protocolados na CAMh _ MUMIC_PAL DE
HORTOI_nNDJn, respeitado o prazo supra citado.

2.3 - ns impugnações serão respondidas no prazo m�ximo  de
0l (wn) dia, a contar do seu recebimento, sendo que a
resposta será disponibili2ada no ''site'' da Câmara:
www_. ah .s0.0ov.br

2.4 - Os licitantes deverào consultar diariamente o site
da C AMh RA, para verificaçao de inclus�o  de adendos e/ou
esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia
anterior à sua reali2acão, sendo de exclusiva
responsabilidade do interessado a obtençâo de adendos e/ou
esclarecimentos, nào podendo alegar desconhecimento
relativo às informaçôes deste Edital.

3 - coNDIc�Es  GERAIs R ARh RnRTIcIRn_o

3._ - Poderâo participar da presente licitação todos
quantos atuem no ramo pertinente ao objeto desta
licitac�o,  que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e em seus Anexos.
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_t _ ___

cÂmA RA muN_c_pALDEHoRToLÂND_A

folha deinforma_áo n.O

Processo n.O _ /

(a)

3.2 - Nào poder�o  participar da presente licitac�o  as
interessadas que se encontrem sob o regime falimentar,
empresas estrangeiras que nao funcionem no País, nem
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a A_inistracâo Pública ou que estejam
c_prindo a sanção de suspensao do direito de licitar e
contratar com a Câmara Municipal de Hortolândia ou com o
Município de Hortolândia.

t.3 - As empresas que desejarem participar do pleito em
epígrafe deverâo obrigatoriamente entregar ao pregoeiro
dois envelopes fechados, indicando respectivamente
"_RO_OSTA'' e "DOC UR NT A _ O,', contendo na parte frontal
externa o ri do pregao, nome da empresa, local, data e
hora da realizac�o  do certame.

3.4 - _icitantes que optarem por enviar seus envelopes via
postal (com nR - nviso de Recebimento), dever�o  remetê-los
ao endereço constante do preâmbulo deste edital aos
cuidados do pregoeiro, sendo única e exclusiva
responsabilidade do interessado a entrega dos envelopes
até o prazo e horário estipulados para a abertura do
certame.

3-5 - Em nenhwna hipótese serao recebidos envelopes após a
abertura do primeiro envelope de proposta comercial pelo
Pre90e_rO_

4 - Do c_D_NcI _ NTo E D_c _ Çno o_RI_TóRrn

4.1 - hs licitantes deverâo se apresentar para
credenciamento junto ao pregoeiro por meio de um
representante. O Credenciamento do Representante _egal da
_icitante, que nao seja 5ócio ou Diretor da _presa, far-
se-á mediante a apresentaç�o  da Carta de Credenciamento
(conforme modelo _ XO II) e/ou instrwnento púb_ico, com
assinatura reconhecida em cartório, comprovando os
necessários poderes para formular verbalmente lances de
preços, firmar declaraçôes, desistir ou apresentar as
razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certame.

_.2 - Será a_itido apenas um Representante _egal por
empresa, o qual deverá estar munido de C�dula  de
_dentidade e no caso de S�cio  ou Diretor dever�  anexar
cópia do contrato social.
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_____? __

cÂmA RA muN_c_pALDEHoRToLÂND_A

folha dginfo rm a _ n._

_ n._

(a)

_.3 - A Empresa licitante deverá a_r_g$ntar decla_a_áo
confo_e _ XO III, dando ci_ncia de que cumpre plenamente
os requisitos de habilita4_o.

4.4 - As licitantes que deseja_em enc _'nhar seus
envelopes por meio de via postal com nR, deverão
ap_esentar a declara4âo acima dentro de wn terceiro
en_elope, aos cuidados do pregoeira, contendo na parte
frontal externa a palavra ''DEC_n _ Ç_O'', o nO do pregão,
nome da empresa, local, data e hora da reaJi2ac_o do
certame.

_.5 - To do g os doc _ entoB rgla _ _os ao cred _ �i  _ to _ a
de cl _ a4ao ac _' ci _ doa _dever�o  egtar _ora dos en _ l00eg
_ I10to00g tg _ rcialll e lldoc _ enta go dg h gb ilita aoll.

_.6 - A ausência do credenciado importará na imediata
exclusâo da licitante da sessão de lances e a renúncia ao
direito de manifestacão de inte_osic_o de recursos.

5 - D_ __O_OSTA

5.1 - A pr_ost8 _o_r�ial  deverj aer impreaBB, _ papel
_ ra do _ _ r$s&, _ _ a via, co& ByaB p&ginas
n _ era _ s e yb rica _ s, e a _lti_a _ ta da e as_ina _ pelo
r _ r$sent an te lega_ _ _ re9a, em moeda corrente
nacional, com clareza, sem alternativas, emendas, rasuras,
enttelinhas ou no próprio fo_ulário que integra o
presente edital, devendo constar:
a) n O_e (identifiCa4âO) da liCitante, ende_eCO, n tím erO de
telefane e/ou fax, CEP e número do CNPJ;
b) o preco apresentado deverá discriminar as
características do produto cotado, que deve estar em
confonnidade com as descritas no Anex o I de_te edital,
indicando o valor unit�rio  e global, expresso _
algarismos e indicar a marca/bandeira ( uma unica);

5.2 - h simples participa4ão neste certame un' plica:
a) na aceitaçâo de todas as condicôes estabelecidas neste
edita_ e seus anexos;
_) que o pre4o apresentado abrange todas as despesas
incidentes sobre o objeto da licitaç�o  (a exemplo de
impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais e gastos com transporte), b _ como os
descon_os porventura concedidos;

8



_ _______

cÁmA RA muN_c_pALDE HoRToLÂND_A

f Iha dejnfo nn a ão n.0

i otesso n.0

(a)

c_ que a licitante vencedora se compromete a efetuar a
entrega dos produtos no preco e pra2o constantes de sua
proposta;
d) que o pra2o de va1idade da proposta é de 60 (sessenta)
dias, contado da data estipulada para _ua ent_ega.
e) qu e, alem dos descontos constantes de sua praposta, se
compromete quando da entrega do objeto, a conceder descontos da
tarifa promocional ou qual qu er outra co _ ina4_o que implique em
reduçao de p_ecos dentro do princjpjo de tratamento ison_mico,
estendido para os usu_rios/clientes com o mes_o perfil de
COnS wn O.

6 - DO _C_B _ NTO _ M _ TO DnS _ _O___ _ D _0'0._0___o 0S D_
_ I___A_0

6._ - Yo dia, hora e local designados neste edital, o
pregaeiro receberá, em envelopes distintos e devidamente
feChadOS, aS prO_OStaS COmerCiaiS e OS dOCwnentOS eXigidOS
para habilitaçao. Os envelopes deverâo estar com as
seguintes indicaç�es  externas:

ENvE_o_E N' 1

'' _ P O S _ A ''
PREG_o PNsENcIn_ No o5/2ol3
PRo _oNEmTE (moME DA EM_ RE sn)
c _ Rn MumIcIRnL DE HoRTo_nND_n
Data/hor�rio  da abertura: 04/04/l3 às l4:30h

EYVE_o_E NO 02

"Do _ N_A _ o,,
PREG_O PNSENCIA_ NO 05/2013
PROPONENTE (MO_E _A EM_RESh)
c _ _ MuNIcIRn_ DE HoRToînNDIn
Data/horário da abertura: 04/04/13 às 14:30h

6.2 - nb ertos os en_elopes com as propostas, será
verificada a confonnidade das propostas apresentadas com
os re_isitos estabe_ecidos no instrumento convocatório,
sendo desc1assificadas as que estiverem em desacordo.

__3 - Será, ent_O, Se_eCi Onada _elO pte90eitO a Ofetta de
menor preço e as ofertas in valores suceSSivos e
superiores at�  10_, relativ_ente à de menor preco.
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___

cÂmA RA muN_c_pALDEHoRToLÂND_A

folha deinforma_áo n._

Processo n._ _ /

(a)

6._ - Mao havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas
condiçoes definidas no item anterior, o pregoeiro
classificar�  as melhores ofertas seguintes àS que
efetivamente j�  tenham sido por ele selecionadas, até o
máximo de três, qu aisquer que sejam os preços oferecidos.

6.5 - Às licitantes selecionadas na forma dos itens 6.3. e
6___ SerãO dadaS OpOttUnidadeS para nOVa diSpUta, pOr meiO
de lances verbais e sucessivos, de valores distintog e
decrescentes, a partir da autora da proposta de maior
PreCO_

6.6 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas
ficarem empatados, ser�  realizado um sorteia para definir
qual das licitantes registrará pr un' eiro seu lance verbal.

6.7 - Serao rea_izadas tantas rodadas de lances verbais
quantas se facam necess_rias.

6.8 - Poderá o pregoeiro negociar com as licitantes
visando estabelecer um inter_alo razo�vel  entre os lances
ofertados.

6.9 - Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela
que ofertar o menor preco no ttem.

6._0 - A desistência em apresentar lance verbal, quando
convidada pelo pregoeiro, implicar_ na exclus�o  da
licitante da etapa de lances verbais e na manutençâo do
ultimo preco apresentado pe_o licitante.

6.__ - Ap�s  esse ato, será encerrada a etapa competitiva e
serão ordenad_s as propostas, em ordem crescente de valor.

6.12 - O pregoeiro negociará diret0ente com o proponente
primeiro classificado para que seja obtido preço melhor e,
ato cont_nuo, examinará sua aceitabilidade, confonne este
edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

6.13 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o
atendimento das condicôes habi_itatórias, somente da
licitante que a ti_er fo_ulado.

6.1_ - Constatado o atendimento pleno _s exigências
editalícias, a licitante ser�  dec_arada vencedora do
certame, senda-lhe ad7udicado o objeto para o qual

lO



____

cÀmA RA muN_c_pALDE HoRToLÀND_A

Folha deinforma_ào n.'

Processo n.' _ /

(a)

a_resentOU prOp05ta, apÓ5 O tranSCUrSO da COm_etente faSe
recursal.

6._5 - Se a oferta n�o  for aceitável ou se a proponente
nâo atender �s  exigências habilitat�rias,  o pregoeiro
examinará as ofertas s _ seq_entes, na ordem de
ClasSifiCaCaO_ até a aRUraçaO de um a p_Op05ta, SendO a
respectiva proponente decJarada vencedora e a ela
adJUdiCadO O ObJetO, _ara O qUal apreSentOU prO_OSta, aR�S
o transcurso da competente fase recursal.

6_16 ' Da _eUniãO Ja_ra_'Se'á ata Ci_CUn5tanCiada, na qUal
serão registradas todas as ocorrências e que, ao final,
será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.

7 - _ns M_c Ro E __Q UE Nns _ _ sns

7._ - Por forca da _ei Compl_entar nO 123/06 e do a_t. 34
da _ei nO _1_488/07, aS miCroempretas - MES, aS empreSat
de pequeno porte - ERPs e as Coope_ati_as a estas
e 0 iparadas - COOPs que tenham interesse em particip8r
deste pregâa deverâa observa_ os procedimentos a seguir
dispostos:
a) as licitantes que se enquadr _ na condi_�o  de ME, EPR
ou COOP, e que e_entualmente poss_am alg um a restriç�o  no
tocante à documentação relati_a à regularidade fiscal,
dever_o consignar tal informaçao expressamente na
dec_ara4_o previ_ta no item 4.3;
i_ no mo_ento da oportuna fase de habilitacâo, caso a
_icitante detentora da melhor proposta seja wn a ME, EPP ou
COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda
a dOCwnentaCâO eXi_ida neSte edital, ainda qUe OS
documentos pertinentes _ regularidade fiscal apresent_
alguma restri__o, b_ como alguma espécie de documento que
venha a comprovar sua condicâo de microempresa ou empresa
de pequeno porte;
_) COmO Crit�riO  de desempate, ter�  aSSe9Urada RreferênCia
de contratacão para MEs, EPPs ou COOPs, entendendo-se por
empate aquelas situac6es _ que as propostas apresentadas
por MEs, ERRs ou COOPs sejam.iguais ou até S_ (cinco por
cento) superiores à melho_ proposta classificada.

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracteri2ado
O empate, p_OCeder-Se'á dO Se9Uinte _OdO_
&) a ME, EPP ou COOP mais b _ classificada terá a
oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo

1l
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de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusâo;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior
dever�  ser inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que o ob7eto licitado ser�  adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPR ou
COOP), desde que seu preço seja aceitável e a licitante
atenda �s  exigências habilitatórias;
c) nao ocorrendo a contratacão da ME, ERP ou COOP, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs/ EPPs ou
COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas
MEs, EPPs e COOPs que se encontrem enquadradas no item
7.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta;
e) na hipótese da n�o-contrataç�o  nos termos previstos no
item 7.1., alinea c, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
_) o procedimento acima somente ser�  aplicado quando a
melhor oferta inicial n�o  tiver sido apresentada por ME,
EPP ou COOR.

8-Dn HA8I_ITn�no

8.1 - Com relação aos documentos de habilitação, as
empresas interessadas em participar deste certame deveráo
apresentar dentro do prazo fixado neste Edital, no
ENVELOPE M.O02, docwnentacâo de habilitaçâo a seguir
indicada:
a) Certificado de Regularidade do _GTS, dentro do prazo de
validade;
b) Certidào de Regularidade perante o _YSS, dentro do
prazo de validade;
_) Certid�o  de regularidade Fiscal e Traba_hista, dentro
de prazo de validade;
d) prova de regularidade com a Fa2enda Nacional,
compreendendo: Certid�o  conjunta, expedida pela Secretaria
da Receita _ederal do. Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e �
Dívida htiva da União, por elas administrados.
e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual: Certidão
que comprove regularidade fiscal perante o Estado ou
Distrito Federal;
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f) prova de regularidade com a _azenda Municipal: Certid�o
de regularidade fiscal perante o Município (Tributos
Mobiliários).

8.2 - h habilitaçâo ao presente pregão t amb ém poderá ser
demonstrada atrav�s  do certificado de registro cadastral
expedido pela C am^ ara Municipal de Hortolândia ou pela
_refeitura Municipa_ de Hortolândia, observado o prazo de
validade do certificado e das respectivas certidões; ou
ainda pelo SICnF - SI5TE Mh DE CADhST _ ENTO UYI_ICnDO DE
_ORNECEDORES desde que especificado neste documento todos
os doc wn entos solicitados neste edita_ com a respectiva
va_idade.

8.3 - Os doc_entos mencionados acima deverao referir-se
exclusivamente ao estabelecimento licitante (matriz ou
filial), resselvada a hipótese de centralização de
recolhimento de tributos e contribuiçôes, que deverá ser
comprovada por docwnento pr�prio  - e estar vigentes à
�poca  da sessão de recebimento e abertura.

8.4 - Não serâo aceitos protocolos referentes �
solicitaçao feita �s  repartições competentes, quanto aos
documentos acima mencionados, nem c�pias  ilegiveis ainda
que autenticadas.

8.5 - O pregoeiro verificar�,  ainda, quanto à habilitaçâo
da licitante a declaraçâo da licitante de que não possui
em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(de2oito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de l6 (dezesseis7 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de l4 (quatorze) anos, nos
termos do inc. XXXII_ do art. 70 da Constituiçâo _ederal
de 1988 (_ei nO 9.854/99), conforme modelo do hnexo III.

9.1 - No julgamento das propostas será considerado o
critério de menor preço por item, desde que atenda �s
exigências deste edital..
9.2 - O objeto desta licitac�o  ser�  adjudicado por item
à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(st 'seja(m)
considerada(s) vencedora(s) do certame.

9.3 - Serâo desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências deste edital, bem como aquelas que
apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles
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que estiverem acima do preço de mercado, ou manifestamente
inexeqüíveis, nos tennos do art. 48 da _ei nO 8.666/93.

10 - DOS N _ OS AD MINIST RA TIVOS

10._ - Declarado o vencedor, qua_quer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intençâo de
recorrer, observando-se o rito previsto no inciso XVIII do
art. 40 da Lei nO 10.520/02.

10.2 - O acolhimento do recurso importar�  a invalidaçao
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.3 - A falta de manifestaçâo imediata e motivada da
licitante importar�  a decadência do direito de recurso e a
adjudicaçao do objeto à vencedora.

__ - DAS _E _ ID AD _S

11.1 - n vencedora do certame que desc_prir quaisquer das
cláusulas ou condições do presente edital, ficar�  sujeita
às penalidades previstas no art. 70 da Lei nO 10.520/02,
bem como aos arts. 86 e 87 da _ei nO 8.666/93.

11.2 - Mos termos do art. 87 da _ei nO 8.666/93, pela
inexecuçao total ou parcial deste contrato, a contratada,
garantida a pr�via  defesa, ficará sujeita �s  seguintes
sançoes:
a) advertência;
b) multa de lO_o (dez por cento) do valor do contrato;
c) suspensão tempor�ria  de participacào em licitaçao e
impedimento de contratar com este órg�o  promotor do
certame, por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaracâo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administraçâo Publica em geral, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitaç�o  perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir -a A_inistraçao pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da san4ão aplicada
com base na alínea anterior.
__.3 - Se o valor da multa ou indenizacão devida n�o  for
recolhido, será automaticamente descontado da primeira
parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus,
acrescido de juros morat�rios  de 1_ (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
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11._ - Ap�s  a aplicação de quaisquer das penalidades acima
previstas, realizar-se-á comunicaçâo escrita à empresa, e
publicação no �rgâo  de Imprensa Oficial (excluídas as
enalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento legal da puniçao, infonnando ainda que o fato
será registrado no cadastro correspondente.

12.1 - O pagamento pelo(s) fornecimento do(s) objeto(s)
licitado(s), dar-se-á mediante em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data do recebimento da Mota Fiscal/Fatura na
sede da Câmara Municipal de Hortolândia, que deverá ser
atestada pelo Setor Competente, para efeito de liberac�o
do pagamento, respeitada sempre a Ordem Cronológica de
pagamentos prevista pela Lei _ederal 8666/93, e suas
alterações introduzidas através das Leis Federais 8883/94,
9648/98 e 9854/99.

12.2 - Em caso de irregu_aridade na emissao dos docwnentos
fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da
regularização dos mesmos e sua reapresentaç�o.

_2.3 - Nenh wn pagamento será efetuado à contratada
enquanto pendente de liquidacão qualquer obrigaçao
financeira que _he for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, a qual poder�  ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acr�scimos
de qualquer natureza.

_2._ - hs despesas decorrentes da contratacao do objeto
deste pregâo correrâo à conta da dotação ri. 3.3.90.39 -
outros servicos de terceiro, consignada no Orçamento para
o exercicio do ano em curso.

13 - DO _O _ DE _NTN Gh DO OB_TO

_3.1 - Fica estabelecido que os objetos licitados, dever�o
ser entregues no prédio da C am^ ara Municipal de
Hortolândia, no horário das 9h �s  17h, devendo ser emitido
termo de recebimento da mercadoria, quando da entrega da
Nota fiscal/fatura.
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14.1 - Menhuma indenizac�o  será devida às proponentes pe_a
elaboraçâo e/ou apresentaçào de doc wn entaçâo re_ativa à
presente licitaç�o.

14.2 - h presente licitação somente poderá vir a ser
revogada por raz�es  de interesse público decorrentes de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

14.3 - O pregoeiro, no interesse púb_ico, poder�  sanar,
relevar omissoes ou erros puramente fonnais observados na
docxunentacao e proposta, desde que n�o  contrariem a
legislaçao vigente e nâo comprometam a lisura da
licitaçâo, sendo possível a promoçâo de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instruçâo do
processo.

14.4 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas,
eventualmente suscitadas, relativas às orientaçôes
contidas no presente pregào, poderao ser solicitados por
escrito ao pregoeiro ou no endereco da C am^ ara Municipa1 de
Hortolândia, de segunda a sexta-feira, no hor�rio  das 8h
às _7h, telefone Oxxl9-3897-9900

H o rt olâ _ dia, qu _ -feira,l3 deabrilde 20I3-o3-l2

L4is CésarBaráo
P RE G OETRO - Porf8ria C MH n'l04/13
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_ XO I

DEscRIC�o  Do oBJETo

Pregào Presencial 05/2013

NO DEscRIÇÃ0 _TDADE

1 Fonte de ali_enta_ão - Extr _ e Power Plus 400W, 10
Modelo: RS-400R _ -A3
Radrao: _ntel ATXl2V V2.3l
Dimens�es  (WJ_/D): 150 x 86 x 140 mm

_ Entrada:
- Tensáo: 90_132V / l80_264V
- Corrente: lOA _ 115Vac / _A _ 230Vac
- Frequência: 47_63Hz

_ Power Good S1gnal: 100N500ms
_ Hold Up Time: >l7ms
_ Eficiência: 70_
_ MTBF: >lOO,000hrs
_ Proteçôes: OVP / OCP / OPP / SCP
_ Potência: 400W
_ Ventilador de 120 mm

_ Conectores:
- lx M/B 20+4 pinas
- lx 4t4 pinos ATXl2v
- lx PCI-E 6 pinos
- 4x Serial ATA
- 5x 4 pinos Molex
- lx _loppy

_ Correntes de saída:
+3.3v _ 20A
+5v �  20A
tl2vl �  1_A
t12v2 �  18A
-12V = O.5A
+5Vsb _ 2.5

2 Mouse óptico co_ scroll e dois botões au _ liares- 10
Tecnologia �ptica
o sensor óptico rastreia movimentos em quase todas
as superfícies.
Confort�vel  em a mb as as maos
desi_n a _ idestro, porta USB
Garantia 2 anos

17
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fo_ha deinforma âo n.O

Processo n.O _ I

(a_

3 Tgclado co_g_t_vidade USB 10
Teclas de perfil ultrafino silenctosas e com
resposta ,Tecla de acessa da Ca1culadora
Bot_o Iniciar do Wtndows__, Plug and Play
Nenh _ software necess�rio.  Basta conectar o teclado
ao PC
Design �  prova de l_quidos, o teclado projetado
para resistir _ queda acidental de l_ qu idos.
Ga_antia de hardware limitada de 3 anos

4 _ _ _ ive 16gb - sem t amp a, conector US_ 2.O, 35
protegido dentro da carcaça. Velocidade de leitura
10YB/se gu ndos, Altura 2.2_ centtmetros, _argura
de 6.96 centímetros e Peso 200,O g,
5 _i_ _ o _ li ni - c/5 ou _ is tomadas, profissiona1, 40
com protetor contra surtos de tens_o entre fase e
neutro, com chave liga/desliga e mb utida evitando
desligamento acidental., Gabinete plástico de alto
_mpacto, fi1tro contra inter_e__ncias R__/EMI nas
tomadas elétricas. Novo padráo de tamadas naciona_.

6 Ca_ _ _ o HP 940 _ C490 _ preto, original do 66
f_ric_ te,49 _
Especificac_es tecnicas:
tinta compat_veis: Co_ pi_entos
Am p1itude T�rmica  de Armazen _ ento: O to _OO C
Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80_ RH
Umjdade de nao funcion am ento: 20 a 80_ RH
Dimens_es com e mb alagem: __7 x 26 x 1S7 mm
Reso com e mb ag _: O.09 kg
co_patibilidade: HP Office5et Pro 8000 e 8500

7 C _ tu _ o H_ 940 _ _ __o original do f _ ri_ an te, 50
16_ Ca905U
Espectfica4òes t�cnicas:
campattveis: Com pi_entos
Am plitude T�rmica  de Armazenamento:O to 40_ C
Intervalo de wnidade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de nâo f un cion _ ento:20 a 80_o _H
Dimensoes com _ alagem:117 _ 26 x l57 mm
Peso com e mb ag _ :O.09 kg
_ _ ressoras e Multifuncionais Compativeis:
HP Officejet Rro 8000 e 8500

8 Ca_tu _ o H_ 9_0 _ _ gent8, origi_ aJ do f _ ric _ te, 40
16_l C4_08 U
Especificaçoes t�cnicas:
tintas compatíveis: Com pigmentos
Aq litude T_ _'ca de Arma2enamento :O to 400 C
In_ervalo de _' da de para funcionamento:20 a 80_ RH '
Umidade de nâo funcion am ento:20 a 80_ RH
Dimens_es com e _ alagem:1_7 x 26 x l57 mm
_eso com e mb alagem:: O.09 kg
18
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fo_ha deinforma _o n.o

Processo n._ _ /

., (a)

_mpressoras e Multifuncionais Compativeis:
HP Officejet Pro 8000 e B500

9 0 e ca de I_pressão ori9i_a_ do f _ ric an te - H_ 4
Officejet 88 (C9t8_) - _ellow e _lack
Co q atibilidade de hardMare:
HP Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn
Especificaç_es de impress_o:
Corfes) dos cartuchot de impressão
Magenta, Tur qu esa
Gota de tinta: 6 pl
Especificaç0et a mb ientais:
Gama de temperaturas de funcion am ento: l5 a 350 C
Amplitude Termica de A_a2enamento: l5 a 350 C
Jntervalo de humidade para funcion am ento: 20_ a 80_
H_
Dimensoes da e mb alagem:
132 x 28 x lQ3 mm
Peso da e mb alagem: O,11 kg

10 C _ e_a de i_p__8_ão H_ 940 C4900 _ HP Tello_/ _ a _ 3
Gota da ttnta: 9 pl J pl
Ttpos de tinta compatíveis= Com pigmentos
Especificacoes _ ientais:
Am plitude Té _'ca de Am a2enamento: _5 a 350 C
Intervalo de _'dade para functonamento: 20 a 80_o _H
Umidade de a _ zenamento: 20 a 80_ RH
Dimens_es com _ ala_em
_18 x 25 x 145 mm
Peso com e mb ag _
O.097 kg
Compatibilidade: Impressora Offtce jet pro 8000D WY

_1 C _ eca de i_pressâo HP 940 C9900 _ HP _ ge_ _ / Ci _ o 2
Gota da tinta: 9 pl 7 pl
Tipos de tinta compativeis: Com pi _ entos
E_pecificaçôes a mb ien_ais:
Am plitude T�rmica  de Armazen am ento: l5 a 350 C
Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80_ RH
U_'dade de arma2en_ento: ZO a 808 RH
Dimens_es com emb alagem
118 x 25 x l45 _
Peso com e mb agem
O.097 kg
Compatibilidade: _mpressora Office jet pro BOOODWN

l9
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12 Cartucho HP 950 _ preto, ariginal do f _ ric an te, 53 210
_ a045 _
Especificaçoes t�cnicas:
tintas compativei5: Com pi_entos
Am plitude Térmica de Armazen am ento :O to 400 C
Intervalo de wn idade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de n�o  funcionamento:20 a 80_ RH
Dimensões/peso:12 x l2 x 4 cm / Pesa: O,148 kg.

Impressoras e Multifuncionais Compativeis: HP,
Officejet Pro 8100,8600

13 Cartucho HP 951 _ Ciano, original do f _ ric an te, 17 190
_, a046 _
Especificaçoes t�cnicas:
tintas compativeis: Com pigmentos
Am plitude Térmica de A nn azenamento :O _o 40D C
IntervaJo de wn idade para funcianamento:20 a 80_ RH
Umidade de nâo funcion am enta:20 a 80_ RH
Dimensões/Reso :l08 x 24 x 162 nm O.06 kg

Impressoras e Multifuncionais Compatíveis: HP,
Officejet Rro 8100,8600

14 Cartucho HP 951 _ _ relo. Ori_inal do f _ ric an te, 190
17 _, a048 AG
Especificaçôes t�cnicas:
tintas compatíveis: Com pigmentos
Am plitude T�rmica  de Armazen am ento :O to 400 C
_ntervalo de umidade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de nao funcionamento:20 a 80_ RH
Dimensões/Peso :108 x 24 x l62 mm O.06 kg

Impressoras e Multifuncionais Compatjveis: HP,
Officejet Pro 8100,8600

15 Cartucho HP 951 _, _ genta, original do f _ ricante, 190
17 _, a047 _
Especificaçoes t�cnjcas:
tintas compatíveis: Com pigmentos
Am p1itude T�rmica  de nrmazen am ento :O to 400 C
Intervalo de um idade para funcionamento:20 a 800_ RH
Umidade de nao funcionamento:20 a 80O_ RH
Dimens_es/Peso :l08 x 24 x 162 mm O.06 kg

_mpressoras e Multifuncionais Compativeis: HP,
Officejet Pro 8100,8600

2O
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16 _ 1 _ 3
-Capacidade: 1TB (1000GB)
-_nterface: Serial hTA II - 3.O Gbps
-Velocidade Rotaç_o: 7200 RPM
-Tamanho do Buffer: 32 MB
-Taxa de Transferência: 300 Mbytes/s
-Tempo m�dio  de acesso: 8.5 ms
-NCQ: Sim
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, Processo n._ _ /

(a)

_ _O II

_ _ c _ _o (MoDE_o)

Pelo presente instrumento a empresa
(nome legível),
inscrita no CM_J nO. _, com sede na
cidade de , bairro
representada, pe1o Sr. (nome
legível), _ (profiss_o),
(estado ci_il), inscrito o
CPF sob o nO , credencia o Sr.(a)
(nome legível),
(profissao), (estado civil), portador da
Cedula de _dentidade n. , expedida em
/ / , pelo(a) (órgão
expedidor), (Residência
Município-Estado), com poderes para representá-_o
junto à Câmara Municipal de Hortol_ndia, na _icitaçâo
modalidade PREGhO _ 05/2013, em especial para firmar
declaraç_es e atas, apresentar ou desistir da
apresentac_o de lances verbais, negociar os valores
propostos, interpor ou desistir da interposicao de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame acima indicado.

_ocal e data.

Assinatura do responsáve_ lega_

22
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c_mA RA muN_c_pALDEH0 _ OLANDIA

folha d_informa4âo n.O

Pro _ sso n.' _!

a)

D_c _ ÇÂÔ (__E_o)

_regao Rresencial nO: 05/2O_3
Processo n': 83/2013

A Empresa _, CNPJ N
, aqui devidamente representada por
seu , infra-assinado,
em conformidade com o disposto no art. 40. Inc. VII,
da _ei 10.520/02, DEC_h RA que está apta a cumpTir
plenamente todos os requisitos habilitatórios
exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

Declara também que nào está submetida a nenhuma das
pena_idades previstas no artigo 87, incisos III e IV,
da _ei Federal de nO 8.666/93, bem como, inexiste
processo de recuperaç�o  judicia_ (e extrajudicial) ou
fa__ncia tramitando em face da proponente, nem outro
impedimento superveniente que possa comprometer sua
capacidade tecnica e/ou operativa. Caso venha
ocorrer, no decorrer do certame, submetemo-nos a
desclassificac_o automática.

Declara, ainda, que a empresa, em conson_ncia co_ o
mandamento constitucional contido no inciso XXXIII,
do artigo 70, nâo concede trabalho noturno, perigoso
ou insalubre aos menores de de2oito anos e qualquer
trabalho a menores de de2esseis anos, salvo na
condiç_o de aprendiz.

_ocal, data.

Assinatura do representante legal
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__Q__d__ CA_ARA MUNlCliAL DE HORTOLANDIA
O_ ,___,i_,.____,__,,6,_ t
_____ __, ';,r
: ..,_ _.,8 , 0'i , folh8 de informa_ão n.O

'__ _ .,.. __;..,,,_:_,. ',.,,.,._ __" Processo n.0 _!
_._'^'_'_' -^_'_
(a)

__O IV

_oD__o R_o_os_n ' co_RcI_

__Gno _NsENcr_ N_ o5/2o13

Mome da empresa proponente:
Endereco
Cidade:
CNPJ:
Telefone/Fax:

MO DES_I�n0  a__
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t ____

cAmA RA m_N_c_pALDEHoRToLAND_A

Folha d_info _ a_ao n.O

Processo n.O _ /

, (a)

1 _onte de ali_enta4�o  - Extr_e _ower _lus 40OW, _0
_delo: RS-400P CAR -A3
Radrao: Intel ATX12V V2.31
Dimensoes (W/H/D7: 150 x 86 x 140 mm

_ Entrada:
- Tensào: 90_l32V / l80_264V
- Corrente: 10n @ 1l5Vac / 6A @ 230Vac
- _re qu ência: 41_63H2

_ Power Good Si_al: 100_500ms
_ Hold Up Ti_e: >17 _
_ Eficiência: 708
_ MTBF: >lOO,OOOhrs
_ Proteçoes: OVP / OCP / OPP / SCP
_ Patência: 400W
_ Ventilador de 120 nm

_ Conectores:
- lx M/B 20+4 pinos
- 1x 4+_ pinos ATX12v
- lx PCI-E 6 pinos
- 4x Serial ATA
- 5x 4 pinos _alex
- 1x Floppy '

_ Car_ente_ de satda:
t3.3v _ 20A
t5v _ 20A
+12v1 = 16A
t_2v2 = 18A
-12V = O.5h
t5Vgb = 2.5

2 _ y8_ 6pti_o _o_ _crol_ _ doi8 botoes a _'li _ e8- _O
Tecno_ogta 6ptjca
o sensor 6ptico rastreta movimentos e_ quase todas
as superftcies.
Confort�vel  em a mb as as m_os
design _ idestro, porta USB
Garantia 2 anos

3 ____ado _on_ctivtda de U_8 10
Teclas de perfil ultraftno silenciosas e com
resposta ,Tecla de acesso da Ca_culadora
Bot_o Inicia_ do Wind�ws_,  Plug and Play
Nenh um software necess_rio. Basta conectar o teclado
ao PC
Design _ prova de lí qu idos, o teclado projetado
para resisttr _ qu eda acidental de liquidos.
Garantia de hardware limitada de 3 anos

2_



t ____

cAmA RA muN_c_pALDEHoRToLÂND_A

folha deinforma_áo n.'

Processo n.O _ /

(a)

_ _en _ ive 16gb - sem tampa, conector USB 2.O, 35
protegjdo dentro da carcaça. Velocidade de leitura
lOMB/segundos, nltura 2.24 centjmetros, _argura
de 6.96 centímetros e Peso 200.O g,
5 Filtro de li nh a- c/5 ou mais tomadas, profissional, 40
com protetor contra surtos de tensao entre fase e
neutro, com chave liga/desliga e mb utida evitando
desligamento acidental., Gabinete pl�stico  de alto
jmpac_o, filtro contra interferências R_I/EMI nas
tomadas elétricas. Movo padráo de tomadas nacional.

6 Cartucho HP 940 _ C490 20 preto, origina1 do 66
f _ ticante, 49 _l
Especificaç6es t�cnicas:
tinta compatjveis: Com pigmentos
Am plitude Térmica de hrmazen am ento: O to 400 C
Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80_ RH
Umidade de nao funcionamento: 20 a 80_ RH
Dimensoes com e mb alagem: ll7 x 26 x l57 mm
Peso com e mb agem: O.09 kg
compatjbilidade: HP Officejet Pro 8000 e 8500

7 Cartucho HP 940 _ _ arelo original do f _ ric an te, 50
16_l C4905 _
Especificacoes t�cnicas:
compativeis: Com pjgmentos
Am plitude Térmica de A rm azenamento:O ta 400 C
Intervalo de wn idade para funcianamento:20 a 80_ RH
Umidade de nao funcion am ento:20 a 8O_O RH
Dimensoes com e Tnb alagem:ll7 x 26 x l57 mm
_eso com e mb agem:O.09 kg
Impressoras e Multifuncionais Compatíveis:
HP Officejet Pro 8000 e 8500

8 Cartucho HR 940 _ _agenta, ori9inal do f _ ric an te, 40
16_l C4908 U
Especificaçoes t�c-nicas:
tintas compatíveis: Com pigmentos
Am plitude T�rmica  de nrmazenamento :O to 400 C
Intervalo de wn idade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de nao funcjon_ento:20 a 80_o RH
Dimensoes com e Tnb alagem:ll7 x 26 x l57 mm
_eso com e mb alagem:: O.09 kg
Impressoras e Multifuncionais Compatjveis:
HR Officejet Pro 8000-e 8500
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____ ____

,_OL_?, CAlVlA RA M_NlCl_ALDE HORTOlANDIA
, _a _c t
' J_" m__
_ folha deinforma_ão n.O
n _ ?? _
__. _: ___
__- __ _J Processo n.O
__-'_''n__

(a)

9 C _ eca de __pressao original do f _ ric an te - HP 4
Officejet 88 (C938IA) - Yellow e _lack
Compatibilidade de hardware:
HR 0ffjcejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn
Especificac�es  de impressao:
Cor(es) dos cartuchos de impressào
Magenta, Turquesa
Gota de tinta: 6 pl
Especificaç�es  ambientais:
Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 350 C
Am plitude Térmica de A rm azenamen_o: 15 a 350 C
Intervalo de humidade para funcjonamento: 20_ a 80_o
HR
Dimensôes da e mb alagem:
l32 x 28 x l43 mm
Peso da e mb alagem: O,ll kg

10 C _ e4a de i_pressão HP 940 C4900 U HP _ellow/ _lack 3
Gota da tinta: 9 pl 7 pl
Tipos de tjnta compativeis: Com pigmentos
Especificaçoes a _ ientais:
Am pljtude T�rmica  de Arma2enamenXo: 15 a 350 C
_ntervalo de _ idade para funcionamento: 20 a 80q RH
Umidade de armazenamento: 20 a 80^_ RH
Dimensoes com e mb alagem
118 x 25 x 145 nm _
Peso com e mb agem
O.097 kg
Compatibilidade: _mpressora Office jet pro 8000DWM

1_ C _ e4a de i_p_essão H_ 940 C4900 u H_ _ _enta/ 2
Ci an o
Gota da tinta: 9 pl 7 pl
Tipos de tinta compatíveis: Com pi _ entos
Especificaç�es  a mb ientais:
Amplitude Térmica de Armazenamento: 15 a 350 C
Jntervalo de wn idade para funcianamento: 20 a 80_ RH
Umidade de armazenamento: 20 a 80_ RH
Dimensôes com e mb alagem
ll8 x 25 x l45 mm
Peso com e mb agem
O.097 kg
Compatibilidade: _mpressara Office jet pro 8000DWN
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_ _____

,_oL_?_ CAMA RA M_NICl_ALDE HORTOLANDIA
O _, 1_ _, ' v _ t
' '_
_ folha deinforma_ão n.O
_ ___
__' __ '__ Pro cess o n.O /
_ _' _' _;; _'
(a)

12 Ca_tucho HP 950 _ preto, original do f _ ric an te, 210
53 _l m045 _
Especificaçoes t�cnicas:
tintas compatíveis: Com pigmentos
Am plitude Térmica de A rm azenamento :O to 400 C
Intervalo de wn idade para funcionamenta:20 a 80_ RH
Umidade de não funcion am ento:20 a 80_ R_
Dimensões/peso:l2 x 12 x 4 cm / Peso: O,1q8 kg.

Impressoras e Multifuncionais Compatíveis: HR,
Officejet Pro 8_00,8600

13 Cartucho HP 951 _ Ci an o, original do f _ ricante, 17 190
_l, a 046 _
Especificaçoes técnicas:
tjntas compativejs: Com pigmentos
Am plitude T�rmica  de Armazenamento :O to QOO C
Intervalo de _ idade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de n�o  funcjonamento:20 a 80_ RH
DimensôesJPeso :108 x 24 x 162 mm O.06 kg

Zmpressoras e Multifuncionais Compativeis: H_,
Officejet Pro 8100,8600

14 Cartucho HR 951 _ _ arelo. Original do f _ ricante, 190
17 _l, m 048 _
Especificac�es  t�cnicas:
tintas compativeis: Com pigmentos
Am plitude T�rmica  de nrmazen am ento :O to 400 C
Intervalo de wnidade para funcionamento:20 a 80_o RH
Umidade de náo funcjonamento:20 a 80^_ RH
Dimens�esJPeso  :108 x 24 x _62 mm O.06 kg

Impressoras e Multifuncionais Compativejs: HP,
Officejet Rro 8lOO,8600

15 Cartucho HP 951 _, _ genta, original do 190
f _ ricante, 17 _l, CN047 U
Especificaçôes t�cnjcas:
tintas compatíveis: Com pigInentos
Am plitude Térmica de A nn a2enamento :O to 400 C
Intervalo de wn idade para funcionamento:20 a 80_ RH
Umidade de nao funcion am ento:20 a 80_ RH
Dimensôes/Peso :108 x 24 x 162 mm 0.06 kg

Tmpressoras e Multifuncionais Compativeis: HP,
Officejet Pro 8lOO,8600

28



_ ___l_ __ __

cÂmA RA muN_c_pALDEHoRToLÂ_D_A

folha deinforma_âo n.O

Processo n.O _ /

(a)

16 _ 1 T8 3
-Capacidade: 1TB (1000GB)
-In_er_ace: Serial ATA II - 3.O Gbps
-Velocidade Rotaç�o:  7200 RPM
-Tamanho do Buffer: 32 MB
-Taxa de Transferência: 300 Mbytes/s
-Tempo médio de acesso: 8.5 ms
-NCQ: Sjm

_ OR _OT_ DA PROPOS_A: Rt _ (por
extenso )

D _ec_ar am os 0 e, no 0re o ofertado 'á estão inclusos,
além do lucro, todas as despesas e custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de
a _ inistraçào, materiais, serviços, encargos sociais
trabalhistas, seguros, fretes, e mb alagens e outros
relacionados com o fornecimento do objeto do Edital e
SeUS aneX05.
__oma de 0a0_ento: a vista em até 10 (dez) dias
úteis, contados da data do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.
__razo de execu âo: imediato.
_O 0ra2o de validade desta proposta é de _60 _ a_.

de _ de 2012

Assinatura
(com a identificaç�o  de quem assinou por meio de
carimbo, digitacâo ou datilografia)

O_s.: Se assi_ada por pro cu rador _ir aco _ _ a _ da
correspondente proc _a4ão.
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