
________c_AMARA_ MTJNTcTpALDEHoRToLANDTA

,c ,,,_,. ,' _,u ,0 _ _
__ _?' __ ,
__ _' :_: Est4do de São _aulo
_U,_. ^ dU
_ _- _____,_ '

EDIT_ DE _N Gno _ÆsENcI_ No 12/2o13

''COMP _ DE EQUIPnMENTOS DE _N_O __T_Ch''

INTE _ SS nD O:..................Câmara Municipal De Hortolândja
MOD U ID AD E:...................Rregão Rresencia_ nO 12/2013
N GI R DE E _ CU CA O:...........Indireto
_ICITA _ O TIPO:...............Menor preço _lobal
FUND _ NTO __ _ :............._ei _ede_al _O.520/02J _ei _ederal 8.666/93
_Roc_sso _MINrsTRnTIvo:......CMH 91/2013
A8 _R TURn DO C_RT _ :..........Dja 12 de _UMHO de 2013, �s  l4:30h.
N _ BI _ NTO DAS PROPOSTAS:....At�  dia l2 de JUNHO de 20l3, �s  14:30h.

h Câmara Municipal de Hortolândia, fa2 saber pelo presente
EDITAL que, de acordo com as disposiç�es  do ATO DA MESn nO 32
de 31 de maio de 2010, da Lei Federal nO. 10.520/02, da _ei
Municipal 2.130/08, da _ei Comp_ementar _ l23/06, Lei _ederal
_ 11.488/07 e da Lei _ederal _. 8.666/93, encontra-se aberta
a Licitaçáo modalidade PN GÃO P_SENCIU nO _2/201t, do tipo
_NOR P_40 G_OB_, abjetivanda a COMPRA DE EQUIR _ NTOS DE
IN_O _'TICA e 0 e, até �s  J_:30 horas _ _ a Jt de j _ o _
Z013, onde receber�  documentaçáo e propostas, para o certame
acima especificado, conforme especificacôes descritas no objeto
deste edital. Maiores informações encontram-se a disposição dos
interessados na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, _ 250, Parque
Gabriel, Hortolândia/SP/ telefone Oxxl9-3897-9900.

Os enve_opes contendo a proposta e os documentos de habilitaçao
serao recebidos no endereco acima mencionado, na sessao pública
de processamento do Pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.

_ - oB_To DA _IcrTA_o;

ITEM 0_ - 35 (Trinta e Cinco) Mt-croco_ytadore_
___ta4�o  de Tr _ alho), contendo as se _ intes
e_peci_ica_òes _ aixo desc_itas.

COMPO _ NT E CARA CTERiSTI CA
P_aca _ e Placa m�e  ATX do mesmo fabricante do
processador abaixo descrito, com no
mínimo com 4 quatro soquetes de 240

RuaJoseph Paul_ulien Burlandy, n0150,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Hortolândi_SP - tEP:1318_20
foneIfax:(19)_897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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pinos para D_ _ s (Dual _nline Memory
Module) DDR3 SD RA M, suporte para D_MMs
de DDR3 1333 / l066 Mhz, suporte para
16 GB de memória do sistema Áu _ o:
Subsistema de �udio  de Alta Definicâo
Intel_ na seguinte configuraç�o:
- Subsistema de áudio de oito canais
(5.l+ 2 multi-streaming independentes)
com três saida de �udio  analógica
usando o codec de �udio  Realtek*
A_C888S*
Suporte para _:
Subsistema de _nN Gigabit (10/lOO/lOOO
Mbits/s) usando a Controladora Gigabit
Ethernet
Inter_ace_ perif�ricas:
Até de2 portas USB 2.O
Quatro portas seriais ATA de 3.O Gb/s
Duas portas seriais nTn de 6.O Gb/s
Um conector de porta serial
Uma porta paralela
Capacidade para expan_�o:
Um principal de p_aca adicional do
barramento PC_ Express* 2.O xl6
Dois conectores RCI Express 2.O x l
Um conector de barramento PC_
Conventional
Processador Processador com 4 nucleos e 4
threads, em um único processador
fisico, com velocidade de clock de
2,50 GHZ (real) ou superior com smart
cache de 6MB (realt ou superior, com
DMI 5.O GT/S, 64 bits, suportanto
tipo de memória DDR3 1066/1333MHz, com
socket suportado de LGA 1155, com
cooler dissipador distribuido pelo
próprio fabricante, com arquitetura de
32run, e Max TDR: 65W
__ória 4GB ou superior de memória _ DDR3
G _ inete Baias externas: 4 baias
Cor: Preto
Duto refrigeraçâo:
Duto Refrigeraçao: 20cm
Cooler _rontal com led vermelho
_onte: 400W bivolt de 24 pinos ATX e

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n02_O,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Hartolândi_SP - tEP:1318_20
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pinos l2V, suportando todos os
acessórios nele disposto.
USB: 2 USB _ateral
Disco Rígigo T ax as de tran__erência Buffer para
host (Serial ATA): 3 Gb/s (máx.t
Taxa de transferência: 972 Mbits/s
(buffer para disco)
Tempo Médio de Acesso: 8,9 ms
Tamanho do Buffer= l6 Mb_tes
Especifica_òes fí_icas
Capacidade: 500 G_
Capacidade formatada: 500.l07 MB
_nterface: Sata de 3 Gb/s
Mou_e Para PCs, Motebooks e Macs
Windows XP/Vista ou Mac OS
Resoluçào de 800 CP_
3 Bot�es  (_unçâo Scrollt
_ED decorativo
Alimentaçào: 5 Vdc (via porta USB)
Resolução: 800 CP_
Sensor: Óptico
Comprimento do Cabo: l.30 m
Conexâo
USB
Teclado PORTA USB + P52 PAD RÂ O ABNT TEC_AS 10J
+ Multimídia
Gravador CD Gravador CD/DVD com velocidade de
42X/8X no mínimo, padrão SATA II
Sist _ O equipamento deverá ser entregue com
_ eracional o sistema operacional MS-Windows 8
Professional 64 bits, pré-instalado,
em português do Brasil; O sistema
operacional deve vir acompanhado de
licença de usa;
Monitor de Vídeo Display:
Tamanho da Tela: 18,5'
Brilho: 250 cd/m'
Contraste: MEGA DCR (Typ. lOOO:l)
Resolução: l366x768
Tempo de Resposta: 5ms
Ângulo de Visao (Horizontal/Verticalt
(cR>1o)
Suporte de Cores: 16.7M

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n01_0,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Hortol_ndiaISP - CEP:1318_tO
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Entrada _e Sinal:
Sina_ de Vídeo: Analog RGB
Sincronismo de Sinal: Separate H/V,
Composite, SOG
Conector: D-SUB
Energia:
Cons_o de Energia: 18M
Stand By Power (DPMS): <O.3W
Tipo: Adaptador Externo
Característica_:
Plug _ P1ay: DDC 2B
USB: mao
Compatibilidade com Mac: Sim
Speaker: Nao
Wall-Mount (mm): Mao
TCO: Não
Cor do Gabinete: High Glossy Black
Recursos Especiais: Magic nngle, Magic
Eco, Cinema Mode, MagicBright3, Off
timer, _mage Size Color
Effect,Customized key, MagicWizard c
MagicTune with AssetManagement,Safe
Mode(DownScaling in UXGA)
Ba_e:
Tipo: Simples
_un4ão TiltDisplay Tamanho da Tela
_eri_éricos Caixa acústica com controle de volwne
Op cionais liga/desliga USB 3M+3W
Ga_antia 12 meses

IT_ 02 - 0_ (um) Se__idor.

CON_O _ M E CARA CTERiSTI Ch
Processadot _rocessadores com quatro núcleos de
execucáo em wn único processador
físico, com velocidade de clock 2,26
Ghz (rea1t ou superior, cachê _3 de
8Mb quantidade de processador
suportado 2, arquitetura com
tecno_o_ia de processos de 45nn com
contagem de pinos 775 co m 80w, com
cooler e dissipador de ca_or
distribuídos pelo próprio fabricante

RuaJoseph PauIJulien Burfandy, n02_0,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Ho_ol_ndi_SP - CEP:_318_2o
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em formato exclusivo para servidor com
distribuiçâo in box com garantia
mínima de 1 ano. (O processador deverá
obrigatoriamente estar acompanhado da
caixa do fabricante, manual e termo de
garantia)
N _ ero de 02 Processadores
Proce__ador
__aca _ e Placa mãe desenvolvida para servidor
com suporte e de mesma marca dos
processador acima descrito; Memória
Máxima de 24 GB (l2 X 2) Slot de
mem�ria  toatal l2, baias de discos
livres 4, baias de discos ocupadas 02,
disco máximo de 4 Terabyte, interface
de disco: SATn/SAS Hot-Plug LTT,
controladora SAS/ SATA / placa de
Rede 10/100/lOOO integrada, portas USB
8, Slot RCI l, S_ot PCI Express (PCI-
E). (n placa mae deverá
obri_atoriamente ser desenvolvida para
servidores, e estar acompanhada com os
respectivos manuais, termo de garantia
do fabricante e mídias de drivers e
instalação)
_onte de Fonte redun da nte com a capacidade de
_ i_enta_ao comportar todos os acess�rios
necess�rios  com voltagem nC 100-
l27/200-240 V, com potência minima de
750 Watts.

M_ória 24 GB de memória (12 X 2)
Mouse Resoluçào de 800 CP_
3 Botões (Tunç�o  Scroll)
LED decorativo
Alimenta4ão: 5 Vdc (via porta USB)
Resolução; 800 CP_
Sensor: �ptico
Comprimento do Cabo: 1.30 m
Conexáo
USB
Teclado PORTA USB + P52 PAD RÀ O ABmT TEC_AS lOJ
+ Multimidia
Dri_e Op tico Gravador CD/DVD com velacidade de

RuaJo_eph PauIJulien Burlandy, n02_O, (Antiga Rua 02)Parque Gabriel- HortolândiaISP - CEP:1__8_10
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42X/8X no mínimo, padr�o  ShTA II
Disco Rígido 02 discos rígidos de 1 TB
Siste _ WINDOWS SERVER STANDARD 2012 6QB
_eracional BRAS_L OEM

IT _ 03 - 0_ (Hard Disk) pa_a ser_idor.
COMPO_ NTE _ CTERISTICA
_ Sata 2
Capacidade 1 TB
_ Tipo Servidor
HD RPM 7200
HD Servido_ Tipo _ixo 3,5'' __F
Compati1ilidade HP: M_ 150, M_ 350, DL 120 G7, D_ l60
G6 E DL 180 G6.

IT_ O_ - O_ (um) Procet_ador para Servidor.
COMPO NE NT _ CARA cTERísTI _
_rocestador Inte_ Xeon
Sochet _C_GAl366
Proces_ador
Velocidade Clock 2,OO GHz, Controladora de memória
Processador integrada
Veloci da de DDR3 800/1066 MHz
Cache 4 MB
processador
_ _ itetura 45MM
N _ ero de 4
Núcleos
T_peratura 760
_x_' a
Watt_ 80M
Compatilili da de HR: M_ l50 G6

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, nOt_0, (Anti_a Rua02)Parque Gabr�el-  HortolândiaISP - CEP:1_18-620
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IT_ 05 - O_ (_atro) Pente de M_�ria

COM_O NE M _ _ CTERISTI CA
_ átia Clock l333 MH2
_ ória Tipo RD_MM
Capaci da de 2 GB
Características
Co_patibili _ de Compatíve_ com os Servidores HP: M_
350 G6, DL l60 G6, DL l80 G6, DL 360
G7 E DL 380 G7
IT EM 06 - 02 (dois) _ externo
CO_ONE M_ CARh CT_RíSTICn
Inter_ace USB 3.O / 2.O
Capacidade 3TB
T _ an ho do _ 3.5 Polegadas
Co_patibi1i da de Windows 7, Windows Vista, Mindows XP
SR3, Windows 8, MnC OS Linux (32-bit
and 64-bit)
Garantia l2 meses

IT EM 07 - 02 (doi_) HD Interno
coM_O NE NTE _ cTERísTI Ch
Série Barracuda
Capacidade 3000GB (3TB)
_ ória _uffer 64MB
Método de Perpendicular
Grava_âo
Ve1oci da de de 7.200 RRM
Rota4�o
Interface SATA
Taxa de 300MB/s (3.O Gbps)
Transferência

RuaJoseph PaulJulien Burlandy, nOt_O, (Antiga Rua 01)Parque Gabriel- HortolândiaISP - CEP:1318_20
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T_pode acesso 8.5ms

IT_ 08 - 0_ (_) Scanner de Mesa
CO_ONE NTE CARA CTERíS_ICA
scanner Tipo de scanner colorido de mesa
desktop
sennsor de Tipo LCD
_' ge_
reso1u_âo 4800 X 9600 Dpi
fonte de lu2 _ED
�rea  de ,5 ''x 13,5'' (216 x 343 mmt
_ gita1iza_�o  Transparente: 8 ''x 1Z,4'' (203,2 x
ref1exiva: 289,5 milímetros)
profundi da de de 48 bits interna
bits
conecti_i da de Hi-Speed USB (USB 2.Ot
botôes de to 0 e 06 botoes
inteligente
tipos de _ _ a Digitaliz�veis,  transparente,
reflexiva
tipos de T__, BMP, EPS, JPG, PSD, IF_, PCX,
ar _ i_o_ PXR, TGA, WMF, PD_, DCX, GI_, R_E, ICO
tipos de fi _ es 4 ''x 5'' de cinema, filme 6 x 22 cm,
suportados 135 tira de filme mm, 35 milimetros de
slides emoldurados
_ iente Windows XP / Vista / Windows 7, Mac 05
X lO.6 e posterior (ScanPotter)
_ ensôes f_ x W x H) 22,6 ''x 11,7'' x 4,6 ''/ 576
x 297 x 118 mm
pesa (6,4 kgt
certifica4�es  CE, _CC, BSMI, CB, CCC
re0isita_ do CD-ROM (para instalação de software)
sist _
garantia l2 Meses

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n0150, _Antiga Rua02)Parque Gabfiel- HortolândialSP - CE_:1_1g.6to
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2 - Esc _ cI_NTo _ r_uGNncno

2.1 - Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregao, _ até 2
(dois) dia_ utei_ antes da data fixada para a _ertura aficial
do _es_o.

2.2 - As _' pu_a4ôes deverào abrigatori_ente, sere_
fo _ ali2adas e e _ osta_ suas raz�es  par escrito, devidamente
assinadas, contendo CMP_, razão social e nome do representante
que assinou, bem como endereco e telefone da empresa, e
' protocolados na CÂMh RA MUN_C_P_L DE HORTO_mNDIA, respeitado o
prazo supra citado.

2.3 - As impugnaç�es  ser�o  respondidas no prazo máximo de Ol
(um) dia, a COnta_ dO SeU reCebimentO, SendO qUe a reSpOSta
será disponibilizada no ''site'' da Câmara: __ _. _ .s0.0ov.br

2.Q - Os licitantes deverão consultar diariamente o site da
CAMhRA, para verificacão de inclusao de adendos e/ou
esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia anterior à
sua realizaçao, sendo de exclusiva responsabilidade do
interessado a obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, nâo
podendo alegar desconhecimento relativo às informaçôes deste
Edital

3 - coNDrcoEs GERAIs _ _ _ARTrcIRnÇno

3.1 - Poderâo participar da presente licitação todos quantos
atuem no ramo pertinente ao objeto desta licitaç�o,  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e em seus
Anexos

3.2 - Yâo poderão participar da presente licita4âo as
interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que náo funcionem no País, nem aquelas que tenham
sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou que estejam cumprindo a sançào de
suspens�o  do direito de licitar e contratar com a Câmara
Municipal de Hortolândia ou com o Município de Hortolândia.

3N3 - As empresas que desejarem participar do pleito em
epígrafe deverâo obrigatoriamente entregar ao pregoeiro dois
envelopes fechados, indicando respectivamente ''RR0POSTA,, e

RuaJoseph PautJulien Burlandy, n0250,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Ha_olândiafSP - CEP:1318_2o
FoneJfa_:(_9)389T-9900 w ww .cmh.sp.gov.br
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"D0C _ M A �Â  O", contendo na parte frontal externa o nO do
preg�o,  nome da empresa, local/ data e hora da realizaç�o  do
certame.

3.4 - Licitantes que optarem por enviar seus envelopes via
postal (com AR - Aviso de Recebimentot, deverâo remetê-los ao
endereço constante do preâmbulo deste edital aos cuidados do
pregoeiro, sendo unica e exclusiva responsabilidade do
interessado a entrega dos enve_opes até o prazo e horário
estipulados para a abertura do certame.

3.5 - Em nenhuma hipótese serâo recebidos envelopes após a
abertura do primeiro envelope de proposta comercial pelo
pregoeiro.

q - Do cND_Ncr _ NTo _ DEC _ �no  oBRIGATóRrn

4._ - As licitantes deverâo se apresentar para credenciamento
junto ao pregoeiro por meio de wn representante. 0
Credenciamento do Representante _egal da Licitante, que n�o
seja Sócio ou Diretor da Empresa, far-se-á mediante a
apresentaçâo da Carta de Credenciamento (conforme modelo ANE XO
II) e/ou instrwnento público, com assinatura reconhecida em
cartório, comprovando os necessários poderes para formular
verba_mente lances de preços, firmar declaraçôes, desistir ou
apresentar as ra2oes de recurso, assinar a ata e praticar todos
os demais atos pertinentes ao presente certame, acompanhada de
c�pia  de contrato social e eventuais alterações.

4.2 - Será admitido apenas _ Representante Legal por empresa,
o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade e no caso de
Sócio ou Diretor deverá também anexar c�pia  do contrata social.

_.3 - A Empresa licitante deverá apresentar declara4âo conforme
nNE XO III, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação.

Q_Q - As licitantes que desejarem encaminhar seus envelopes por
meio de via postal com AR, deverâo apresentar a declaracão
acima dentro de um terceiro envelope, aos cuidados do
pregoeiro, contendo na parte frontal externa a palavra
''DECLA RA 4AO'', o nO do pregâo, nome da empresa, local, data e
hora da reali2açao do certame.

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n02_0, (Antiga Rua02)Parque Gabriel- HortalândiaISP - CEP:1J18-6tO
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_.5 - Todos os doc_entos relativa_ ao credenci_ento e a
dec1aracâo ac _' citados _dever�o  estar fora do_ envelo0es da
"0ro0osta co_ercial'' e ''doc _ enta �o  de h _ ilita áo''.

4.6 - A ausência do credenciado importará na imediata exclusâo
da licitante da sessâo de lances e a renúncia ao direito de
manifestacão de interposiçâo de recursos.

5 - DA PRO_Os Tn

5.1 - A proposta co_ercial deverá ser _- pressa, _ papel
ti_rado da _presa, _ _ via, co& suas paginas n_eradas e
r0 ricadas, e a últ_' a datada e assinada pelo representante
legal da _presa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem
alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou no próprio
formulário que integra o presente edital, devendo constar:
a) nome (identificaçáo) da licitante, endereço, nw�ero  de
telefone e/ou fax, CER e número do CNP_;
b) o preco apresentado deverá discriminar as características do
produto cotado, que deve estar em conformidade com as descritas
no m exo I deste edita_, indicando o valor unitário e global,
expresso em algarismos e indicar a marca/bandeira (uma única);

5.2 - A simples participacâo neste certame imp_ica:
a) na aceitação de todas as condiç�es  estabe_ecidas neste
edital e seus anexos;
b) que o preco apresentado abrange todas as despesas incidentes
sobre o objeto da licitaç�o  (a exemplo de impostos, taxas,
encargos trabalhistas, previdenci�rios,  fiscais, comerciais e
gastos com transporte), bem como os descontos porventura
concedidos;
c_ que a licitante vencedora se compromete a e_etuar a entrega
dos produtos no preço e prazo constantes de sua proposta;
d) que o prazo de va_idade da proposta �  de 60 (sessenta) dias,
contado da data estipulada para sua entrega.
e) que, al�m  dos descontos canstantes de sua proposta, se compromete
quando da entrega do objeta, a conceder descontos da tarifa
promocianal ou qualquer outra combinac�o  que implique em reduçao de
preços dentra do principio de tratamento isonômico, estendjdo para os
usu�rios/c_ientes  com o mesmo perfil de cons wn o.

6 - Do _ c__ _ NT o _ m _ NT o DAs _ Ro_osTAs _ Doc _ NTos D_
_ r_rTAÇno

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n0250, (Antiga Rua 02)Parque Gabriel- HortolândiaISP - CEP:1J18420
foneIFax:(19)J897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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6._ - Mo dia, hora e local designados neste edital, o pregoeira
receberá, em envelopes distintos e devidamente fechados, as
propostas comerciais e os docwnentos exigidos para habilitaç�o.
Os envelopes deverao estar com as seguintes indicaçoes
externas:

ENVE_OPE mO l

''PROPOS_A''
RREnÃo PRESENCIA_ MO l2/2013
_RoPoMENTE (NoME Dn EM_REsn)
CÂMA _ MUNICIRAL DE HORTOLnmDIA
Data/horário da abertura: l2/06/13 às l4:30h

ENVELOPE MO 02

''Doc UR NT A �h  o''
RREGno RRESENCIAL NO 12/20l3
RRo_oNEmTE (NoME Dn EM_REsnt
CÂMA RA MUM_C_PAL DE HORTO_ÂMD_A
Data/horário da abertura: 12/06/13 às l4:30h

6.2 - nb ertos os envelopes com as propostas, será verificada a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos no instrwnento convocatório, sendo
desclassificadas as que estiverem em desacordo.

6.3 - Será, entâo, selecionada pelo pregoeiro a oferta de menor
preço e as ofertas em valores sucessivos e superiores até 100_o,
relativamente à de menor pre4o.

6.4 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condiçôes
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as
melhores ofertas seguintes às que efetivamente j�  tenham sido
por ele selecionadas, até o máximo de três, quaisquer que sejam
os preços oferecidos.

6.5 - _s licitantes selecionadas na forma dos itens 6.3. e 6.4
seráo dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a
partir da autora da proposta de maior pre4o.

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n02_0,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- HortolândiaJSP - CEP:1318_20
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6.6 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem
empatados, ser�  reali2ado um sorteio para definir qual das
licitantes registrar�  primeiro seu lance verbal.

6.7 - Serâo realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas
se façam necessárias.

6.8 - Roder�  o pregoeiro negociar com as licitantes visando
estabelecer um intervalo razoável entre os lances ofertados.

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

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando
convidada pelo pregoeiro, implicar�  na exclusâo da licitante da
etapa de lances verbais e na manutençao do ultimo preço
apresentado pelo licitante.

6._1 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e
ser�o  ordenadas as propostas, em ordem crescente de valor.

6.12 - O pregoeiro negociar�  diretamente com o proponente
primeiro classificado para que seja obtido preco melhor e, ato
continuo, examinará sua aceitabilidade, conforme este edital e
seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

6.13 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento
das condiç�es  habilitatórias, somente da licitante que a tiver
formulado.

6._4 - Constatado o atendimento pleno �s  exigências
editalicias, a licitante será declarada vencedora do certame,
sendo-lhe ad7udicado o objeto para o qual apresentou proposta,
após o transcurso da competente fase recursal.

6._5 - Se a oferta não for aceit�vel  ou se a proponente nao
atender �s  exigências habilitatórias, o pregoeiro examinar�  as
ofertas subseqüentes, na ordem de classificaçâo, at�  a apuraçao
de _ a proposta, sendo a respectiva proponente declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto, para o qual apresentou
proposta, após o transcurso da competente fase recursal.

6._6 - Da reunião _avrar-se-�  ata circunstanciada, na qual
ser�o  registradas todas as ocorrências e que, ao final, será
assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n02_O, (Antiga Rua02}Parque Gabriel- HortolândiaItP - CEP:1J18_ZO
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7 - DAs MrcRo _ __Q_Mns _ Nsns

7._ - Por força da _ei Complementar nO l23/06 e do art, 34 da
Lei nO 1l.488/07, as microempresas - MEs, as empresas de
pequeno porte - EPRs e as Cooperativas a estas equiparadas -
COOPs que tenham interesse em participar deste pregâo deverão
observar os procedimentos a seguir dispostos:
at as licitantes que se enquadrem na condi4âo de ME, ERP ou
COOP, e que eventualmente possuam algwna restri4âo no tocante �
docwnentaç�o  relativa à regularidade fiscal, deverâo consignar
ta_ informaçao expressamente na declaraç�o  prevista no item
4.3;
b) no momento da oportuna fase de habilitacão, caso a licitante
detentora da melhor proposta seja uma ME, EPP ou COOR, deverá
ser apresentada, na respectivo envelope, toda a documentação
exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como
alguma esp�cie  de documento que venha a comprovar sua condiçâo
de microempresa ou empresa de pequeno porte;
c) como critério de desempate, será assegurada preferência de
contrataçâo para MEs, EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate
aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs,
EPRs ou C00Ps sejam iguais ou até 5'_o (cinco por cento)
superiores à melhor proposta classificada.

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracteri2ado o
empate, proceder-se-á do seguinte modo:
a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade
de apresentar nova proposta no pra2o máximo de 5 (cinco)
minutos ap�s  o encerramento dos lances, sob pena de preclusào;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior
dever�  ser inferior àquela considerada vencedora do certame,
situaç�o  em que o objeto licitado será adjudicado em favor da
detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu
preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências
habilitatórias;
c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da
alínea anterior, ser�o  convocadas as MEs, EPPs ou COOPs
remanescentes, na ordem classificat�ria,  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.l./ alínea
c, ser�  realizado sarteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

RuaJoseph PaulJulien _urlandy, n0250,(Antiga Rua01)Parque Gabriel- HortolândiaISP - tEP:_J18_20
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e) na hip�tese  da nâo-contratacão nos termos previstos no item
7.l., alinea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente ser�  aplicado quando a melhor
oferta inicial náo tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8 - DA _ I_ITA��o

8.1 - Com relaçâo aos docwnentos de habilitaçâo, as empresas
interessadas em participar deste certame dever�o  apresentar
dentro do prazo fixado neste Edital, no EMVELOPE N.O02,
doc_entaçao de habilitacâo a seguir indicada:
a) Certificado de Regularidade do _GTS, dentro do prazo de
validade;
b) Certidão de Regularidade perante o _NSS, dentro do prazo de
validade;
c) Certidão de regularidade _iscal e Trabalhista, dentro de
prazo de validade;
d) prova de regularidade com a Fa2enda Macional, compreendendo:
Certidão conjunta, expedida pela Secretaria da Receita _ederal
do Brasil e Procuradoria Geral da Fa2enda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e à Dívida Ativa da Uni�o,  por elas
a_inistrados.
e) prova de regularidade com a _azenda Estadual= Certid�o  que
comprove regularidade fiscal perante o Estado ou Distrito
Federal;
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal: Certidão de
regularidade fiscal perante o Município (Tributos Mobiliários).

8.2 - A habilitação ao presente preg�o  tamb�m  poder�  ser
demonstrada atrav�s  do certificada de registro cadastral
expedido pela Câmara Municipal de Hortolândia ou pela
Prefeitura Municipa_ de Hortolândia, observado o prazo de
validade do certificado e das respectivas certidôes; ou ainda
pelo S_Cn_ - S_STEMA DE CADASTRmMENTO UNI_ICADO DE FORMECEDORES
desde que especificado neste documento todos os documentos
solicitados neste edital com a respectiva validade.

8.3 - Os documentos mencionados acima deverâo referir-se
exclusivamente ao estabelecimento licitante (matriz ou filial)
ressalvada a hip�tese  de centralizaç�o  de recolhimento de
tributos e contribuiçòes, que deverá ser comprovada por
documento próprio - e estar vigentes à época da sessao de
recebimento e abertura.

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, nOt_0,(Antiga Rua01)Parque Gabriel- Ho_olândiaISP - tEP:1_18_10
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8._ - M�o  ser�o  aceitos protocolos referentes �  solicitaçao
feita às repartiç�es  competentes, quanto aos documentos acima
mencianados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas.

8.5 - O pregoeiro verificará, ainda, quanto à habilitaç�o  da
licitante a declaração da licitante de que nâo possui em seu
quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno/ perigoso ou insalubre e de l6 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXX__I do art.
70 da Constituicao Federa_ de l988 (_ei nO 9.854/99), confarme
modelo do Anexo ___.

9 - Dos cRrT_RIos DE _ _ NTo _ _ _ Icn �Â  o

9.1 - mo jul_amento das propostas será considerado o crit�rio
de menor preço por item, desde que atenda às exigências deste
edital.
9.2 - O objeto desta licitaçao ser�  adjudicado por item à(s)
licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s)
vencedora(s) do certame.

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

10 - Dos _ C m SoS nD MINrS TRA TIVoS

10N1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poder�
manifestar imediata e motivadamente a intençâo de recorrer,
observando-se o rito previsto no inciso XV___ do art. QO da _ei
nO lO.520/02.

_0-2 - O acolhimento do recurso importar�  a invalidac�o  apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

_0.t - n falta de manifestacâo imediata e motivada da licitante
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicaçao do
objeto à vencedora.

11 - DAs _EN _ ID AD _s
RuaJoseph PaulJulien Burlandy, n0250,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Ha_olândiafSP - CEP:1318_20
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11._ - A vencedora do certame que descwnprir quaisquer das
cláusulas ou condiçoes do presente edital, ficará sujeita às
penalidades previstas no art. 70 da Lei nO 10.520/02, bem como
aos arts. 86 e 87 da Lei nO 8.666/93.

_1.2 - Nos termos do art. 87 da Lei nO 8.666/93, pela
inexecuçao total ou parcial deste contrato, a contratada,
garantida a prévia defesa, ficar�  sujeita �s  seguintes sanç�es:
a) advertência;
b) multa de 10_o (dez por cento) do valor do contrato;
c) suspensão tempor�ria  de participaç�o  em licitaçâo e
impedimento de contratar com este �rgão  promotor do certame,
por prazo de at�  2 (dois) anos;
d) declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
A_inistraçao Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniç�o  ou até que seja promovida sua
reabilita4âo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a A_inistração pelos prejuízos resultantes e ap�s
decorrido o prazo da sancão aplicada com base na alínea
anterior.
11.3 - Se o valor da multa ou indenizaç�o  devida não for
recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela
de pre4o a que a contratada vier a fa2er jus, acrescido de
juros moratórios de l_Oo (um por cento) ao mês, ou, quando for o
caso, cobrado judicialmente.

11.4 - Após a ap1ica4âo de quaisquer das penalidades acima
previstas, reali2ar-se-á comunicaçào escrita �  empresa, e
publicacâo no �rgao  de Imprensa Oficia1 (excluídas as
penalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento le_al da punicâo, informando ainda que o fato será
registrado no cadastro correspondente.

12 - Do R_ _ NTo E Dn DoTn��o  oR _ NT _IA

12.1 - O pagamento pelo(s) fornecimento do(st abjeto(st
licitado(s), dar-se-á mediante em at�  10 (dez) dias úteis
contados da data do recebimento da Mota _iscal/Fatura na sede
da Câmara Municipal de Hortolândia, que dever�  ser atestada
pelo Setor Competente, para efeito de liberaç�o  do pagamento,
respeitada sempre a Ordem Cronológica de pagamentos prevista
pela Lei Federal 8666/93, e suas alteracões introduzidas
atrav�s  das Leis Federais 8883/94, 9648/98 e 9854/99.

RuaJoseph PaulJulien Burlandy, n0250, (Antiga Rua 02)Parque Gabriel- HortolândiaISP - tEP:1_18_20
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12.2 - Em caso de irregularidade na emissâo dos docwnentos
fiscais, o prazo de pagamento ser�  contado a partir da
regu1arizaçâo dos mesmos e sua reapresentacâo.

12.3 - Nenh um pagamento será efetuado à contratada enquanto
pendente de liquidaçâo qualquer obrigaç�o  financeira que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

12.Q - As despesas decorrentes da contratacao do objeto deste
preg�o  correrào à conta da dotaçao _. 3.3.90.39 - outros
serviços de terceiro, consi_nada no Orçamento para o exercício
do ano em curso.

_3 - DO _O _ D_ ENTN Gh DO OB_T0

_3._ - _ica estabelecido que os objetos licitados, deverâo ser
entregues no prédio da Câmara Municipal de Hortalândia, no
hor�rio  das 9h às 17h, sito a Rua Joseph Paul Julien Burlandy,
250 - Parque Gabriel - Hortolândia-SP, devendo ser emitido
termo de recebimento da mercadoria, quando da entrega da Nota
fiscal/fatura.

14 - D As Drs_osrcoEs _rN_Is

14.1 - Menhuma indeni2aç�o  será devida às proponentes pela
elaboracâo e/ou apresenta4âo de documentacáo relativa à
presente licita4ao.

14.2 - A presente licitaçâo somente poderá vir a ser revogada
por razoes de interesse público decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte, por ilegalidade, de oficio ou por provoca4ao de
terceiros/ mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

_4.3 - O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar
omiss�es  ou erros puramente formais observados na docwnentaçáo
e proposta, desde que nâo contrariem a legislação vigente e n�o
comprometam a lisura da licitaçâo, sendo possível a promoçâo de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrucâo
do processo.

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n0250,(Antiga Rua01)Parque Gabriel- Ho_olândiaISP - tEP:1318_to
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14._ - Quaisquer esclarecimentos sobre dúv_das, eventualmente
suscitadas, relativas �s  orientacôes contidas no presente
pregâo, poderâo ser solicitados por escrito ao pregoeira ou no
endereço da Câmara Municipal de Hortolândia, de segunda a
sexta-feira, no horário das 8h às _7h, telefone Oxx19-3897-
9900

Hoftolâ_dia, sexta-feira, l3 de maio de 2o l3

LuisCésarBarão
PREGOE_O - Port9rig CMH n0 l0_/I3

Rua Joseph Paul Julien Burlandy, nO 250, (Antiga Rua 01) Parque Gabriel - _ortolândiaISP - tEP: 1_18_to
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ANE _O I

DEscRIcño Do o8 _ To

Pregâo Presencia_ 12/2013

IT_ 0_ - 35 (Trinta e Cinco) _'croco_utadores
(Esta_ao de Tr _ a1ho), contenda as se gu intes
especifica_òe_ _ aixo descritas.

CO_ONENT_ CARA C_RíSTICA
__aca _ e Placa mãe ATX do mesmo fabricante do
processador abaixo descrito, com no
mínimo com 4 quatro soquetes de 240
pinos para DIMMs (Dual _nline Memory
Modu_e) DDR3 SDRAM, suporte para D_MMs
de DDR3 l333 / 1066 Mhz, suporte para
16 GB de memória do sistema Áu _ o:
Subsistema de �udio  de Alta Definicâo
Zntel___ na seguinte con_iguraçao:
- Subsistema de áudio de oito canais
(5.l+ 2 multi-streaming independentes)
com três saída de �udio  analógica
usando o codec de áudio Realtek*
A_cgggs*
Suporte para _:
Subsistema de _AN Gigabit (10/100/lOOO
Mbits/s) usando a Controladora Gigabit
Ethernet
Interfaces peri_éricas:
At�  dez portas USB 2.O
Quatro portas seriais ATA de 3.O Gb/s
Duas portas seriais ATA de 6.O Gb/s
Um conector de porta serial
Uma porta paralela
Capacidade para expans�o:
Um principal de placa adicional do
barramento PCI Express* 2.O x16
Dois conectores PCI Express 2.O x 1
Um conector de barramento PCI
Conventional
Processador Rrocessador com Q nuc_eos e 4
threads, em um único processador

RuaJaseph PauIJulien Burlandy, n0150, (Antiga Rua01)Parque Gabriel- HortolândiaISP - CEP:___8-620
foneIFax:(19)389T-9900 www .cmh.sp.gov.br
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fisico, com velocidade de cloch de
2,50 GH2 (realt ou superior com smart
cache de 6MB (real) ou superior, com
DMI 5.O GT/S, 64 bits, suportanto
tipo de memória DDR3 1066/1333MHz, com
socket suportado de LGA l155, com
cooler dissipador distribuido pelo
próprio fabricante, com arquitetura de
32nm, e Max TDP: 65M
_ �ria  4GB ou superior de mem�ria  RAM DDR3
G _ inete Baias externas: 4 baias
Cor: Preta
Duto refrigeraçao:
Duto Refrigera4ao: 20cm
Cooler _rontal com led vermelho
_onte: 400M bivolt de 24 pinos ATX e
pinos 12V, suportando todos os
acessórios nele disposto.
USB: 2 USB _ateral

Disco Rígigo Taxa_ de t_ansferência Buffer para
host (Serial ATA): 3 Gb/s (máx.)
Taxa de transferência: 972 Mbits/s
(buffer para disco)
Tempo Médio de Acesso: 8,9 ms
Tamanho do Buffer: l6 Mb_tes
_specifica_âes fisicas
Capacidade: 500 GB
Capacidade formatada: 500.107 MB
_nterface: Sata de 3 Gb/s
Moyte Para PCs, Notebooks e Macs
Windows XR/Vista ou Mac OS
Resolu4ao de 800 CPI
3 Botoes (Funçâo Scroll)
LED decorativo
Alimentacão: 5 Vdc (via porta USB)
Resoluç�o:  800 CPI
Sensor: �ptico
Comprimento do Cabo: l.30 m
Conexào
USB
Tec_ado RORTA USB + PS2 PAD _ O ABMT TEC_As 107
+ Multimídia
Gravador CD Gravador CD/DVD com ve_ocidade de

Rua_oseph PauIJulien Burlandy, n0250, (Ant�ga  Rua02)Parque GabrieI- Ho_olândiaISP - CEP:1J18_tO
Fone/fax:(_9)J897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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42X/8X no mínimo, padrao SATA __
Si_te_ 0 equipamento deverá ser entregue com
Op eracional o sistema operacional MS-Mindows 8
Rrofessional 64 bits, pré-instalado,
em português do Brasil; O sistema
operacional deve vir acompanhado de
licença de uso;
Monitor de Vídeo Display:
Tamanho da Tela: 18,5'
Brilho: 250 cd/mZ
Contraste: MEGn DCR (Typ. lOOO:l)
Resolu4ão: l366x768
Tempo de Resposta: 5ms
Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical)
(cR>lo)
Suparte de Cores: 16.7M
Entra da de Sinal:
Sinal de Vídeo: An alog RGB
Sincronismo de Sinal: Separate H/V,
Composite, SOG
Conector: D-SUB
Energia:
Consumo de Energia: 18M
Stand By Power (DRMS): <O.3W
Tipo: Adaptador Externo
Características:
Plug c P_ay: DDC 2B
USB: Nâo
Compatibilidade com Mac: Sim
Speaker: Máo
Wall-Mount (mm): Yão
TCO: mao
Cor do Gabinete: High Glossy Black
Recursos Especiais: Magic An gle, Magic
Eco, Cinema Mode, MagicBright3, Off
timer, Image Size Color
Effect,Customized key, MagicMizard c
MagicTune with AssetManagement,Safe
Mode(DownScaling in UXGn)
_ase:
Tipo: Simples
_unção TiltDisplay Tamanho da Te_a
_eriféricos Caixa acústica com controle de volwne
_ cianais liga/desliga USB 3W+3W

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n02_O_ (Antiga Rua Ot)Parque Gabriel- HortolândialtP - CEP:1J18_20
Fonelfax:(19)_897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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Garantia l2 meses

ITEM 02 - 01 (_) Servidor.

coM_o _ NT E cARA cTERísTr _
Processadar Processadores com quatro núcleos de
execução em wn unico processador
fisico, com velocidade de clock 2,26
Gh2 (real) ou superior, cachê L3 de
8_ quantidade de processador
suportado 2, arquitetura com
tecnologia de processos de 45nn com
contagem de pinos 775 co m 80w, com
coo_er e dissipador de calor
distribuídos pelo próprio fabricante
em formato exclusivo para servidor com
distribuiçâo in box com garantia
minima de 1 ano. (O processador dever�
obrigatoriamente estar acompanhado da
caixa do fabricante, manual e termo de
garantia).
N _ ero de 02 Processadores.
Processador
_la_a Mae Placa m�e  desenvolvida para servidor
com suporte e de mesma marca dos
processador acima descrito; Memória
Máxima de 24 GB (12 X 2) Slot de
mem�ria  toatal 12, baias de discos
livres 4, baias de discos ocupadas 02,
disco máximo de 4 Terabyte, interface
de disco: SATA/SAS Hot-Plug ___,
controladora SAS/ SATA / placa de
Rede lO/lOO/1000 integrada, portas USB
8, Slot PCI 1, Slot PC_ Express (PC_-
E). (A p_aca mâe dever�
obrigatoriamente ser desenvolvida para
servidores, e estar acompanhada com os
respectivos manuais, termo de garantia
do fabricante e mídias de drivers e
instalaçãot.

Fonte de _onte redundante com a capacidade de
_ i&enta_�o  comportar todos os acessórios
necess�rios  com voltagem AC 100-

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, nOZ50, (Antiga Rua Ot)Parque Gabriel- Ho_olândiaISP - tEP:1318_2o
FoneIfa_:(19)J897-9900 _ .cmh.sp.gov.br
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127/200-240 V, com potência minima de
750 Matts.
_ ória 24 G_ de memória (l2 X 2)
Mouse Resoluçao de 800 CPJ
3 Bot�es  (Função Scro__)
LED decorativo
Alimentaç�o:  5 Vdc (via porta USB)
Resolução: 800 CPI
Sensor: �ptico
Comprimento do Cabo: 1.30 m
Conex�o
USB
Teclado PORTA USB + PS2 pAD RÀ o ABNT TECLns 10J
+ Multimídia
_rive _ tico Gravador CD/DVD com velocidade de
42X/8X no mínimo, padrâo SATA ZI
Disco Rígido 02 discos rigidos de l TB
Si_t _ WJMDOMS SERVER STnMDARD 2 O 1 2 6 q B
Operacional BRhSJL OEM

ITEM 03 - O_ (Hard Disk) pa_a servidor.

COM_O NE _ E CARA CTERísT_CA
_ Sata 2
Capacidade 1 TB
_ Tipo Servidor
_ R _ 7200
_ Servidor Tipo _ixo 3,5'' LFF
Co_patililidade HP: ML 150, M_ 350, DL 120 G7, DL 160
G6 E D_ 180 G6.

IT_ O_ - O_ (_) _rocessador para Servidor.

CO_ONENT_ _ cTERísT_CA
Processadar Intel Xeon
Socket _c_GA1366
Processador
RuaJo_eph PauIJulien Burlandy, n02_O,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- Ha_o_a-ndi_sp - cEp:__1g_2o
fone/fax:(_9)_891-9900 www .cmh.sp.gov.br
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Ve_ocidade C1ock 2,OO GHz, Controladora de memória
Proce_sador integrada
Velocidade DDR3 800/1066 MHz
Cache Q MB
processador
Ar0itetura 45MM
N_ero de 4
Núcleo_
T _ e_atura 760
__ i_a
Watts 80W
Co_patilili da de HP: ML 150 G6

ITEM 05 - O_ (qyatro) _ente de _ ária
CO_ONENTE _ CTERíSTICh
_ ória Cloch l333 MH2
_ �ria  Tipa RD__
Capacidade 2 GB
Característica_
Co_patibilidade Compatíve_ com os Servidares HP: ML
350 G6, DL 160 G6, DL l80 G6, DL 360
G7 E DL 380 G7
IT EM 06 - 02 (dois) HD externo

COM_O NE NT E CARA C__RíST_CA
Interface USB 3.O / 2.O
Capacidade 3TB
T _ nho do HD 3.5 Polegadas
Co_patibili _ de Windows 7, Windows Vista, Windows XP
SR3, Mindows 8, MAC OS Linux (32-bit
and 64-bit)
Gar an tia 12 meses

IT EM 07 - 02 (dois) HD Interno
RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n0150,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- HoJtolândiaISP - CEP:1__8_20
foneIFax:(19)_897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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COM_O NE NT E CARA CTERIS_I CA
Sé_ie Barracuda
Capacidade 3000GB (3TB)
M_ória Buffer 64MB
_ todo de Perpendicular
Grava4ao
Velacidade de 7.200 RPM
Rota_�a
Inte_face SATn
Taxa de 300MB/s (3.O Gbps)
Transfe_ência
T_pode acesso 8.5ms

ITEM 08 - 0_ (_) Scanner de Mesa
coM_o_NT_ _ cTERísTr_
_canner Tipo de scanner colorido de mesa
desktop
sennso_ de Tipo _CD
_' ge_
resolu_�o  4800 X 9600 Dpi
fonte de _u2 LED
área de ,5 ''x 13,5'' (216 x 343 mm)
_ gita1i2a_�a  Transparente: 8 ''x 11,4'' (203,2 x
ref1exiva: 289,5 mi1imetros)
profundidade de 48 bits interna
bits
conectivi da de Hi-Speed USB (USB 2.O)
bat�es  de to _ e 06 botões
inteligente
tipos de mídia Digitali2�veis,  transparente,
reflexiva
tipos de T_T, BMP, ERS, JPG, PSD, ITF, PCX,
ar 0 ivos PXR, TGA, WMF, PD_, DCX, GIT, R_E, ICO
tipos de fi _ es 4 ''x 5'' de cinema, filme 6 x 22 cm,
RuaJo_eph PaufJulien Burlandy, n0150,(Antiga Rua01)Parque Gabriel- Hortolândi_SP - CEP:13_8_20
foneIfax:(19)_891-9900 www .cmh.sp.gov.br
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_upottado_ l35 tira de filme mm, 35 milímetros de
s l i de s emo ldurado s
_iente Mindows XP / Vista / Windows 7, M a c O S
X 10.6 e posterior (ScanRotter)
_ensôes (_ x W x H) 22,6 ''x l1,7'' x 4, 6 "/ 576
x 297 x l18mm
peso (6,4 kg)
certifica4�es  CE, _CC, BSMI, CB, CCC
re0isitos do CD-ROM (para instalaç�o  de software)
siste_
garantia l2 Meses

Rua Joseph Paul Julien Burlandy, nO 250, (Antiga Rua 02) Parque Gabriel - Ho_olândiaISp - CEi: 1_18_1o
FoneIfax: (19) _89T-9900 www.cmh.sp.gav.br
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Pelo presente instrumento a empresa
(nome legível), inscrita no
CNPJ nO. , com sede na cidade de
, bairro _, representada, pelo Sr.
(nome legível),
(profissão), (estado civil),
inscrito o CP_ sob o nO , credencia o Sr.(a)
(nome legível),
(profissào), (estado civil), portador da Cédula
de Identidade n. , expedida em / / ,
pelo(a) _ (órg�o  expedidor),
(Residência Município-Estado),
com poderes para representá-lo junto à Câmara Municipal de
Hortolândia, na Licitaç�o  modalidade PREGÀO nO 12/2013, em
especial para firmar declaraç�es  e atas, apresentar ou
desistir da apresentaç�o  de lances verbais, negociar os
valores propostos, interpor ou desistir da interposiç�o  de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame acima indicado.

_ocal e data.

Assinatura do responsável legal

RuaJoseph PaulJulien Burlandy, n0250, (Antiga Rua02)Parque Gabriel- Ho_alândiaISP - CEP:1J_8-620
foneJFax:(_9)J89T-9900 www .cmh.sp.gov.br
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_ XO III

DEc _ �Âo  (MoD__o)

Pregâo Rresencia1 _: l2/2013
Rrocesso nO: 91/2013

n Empresa _, CNPJ MO
, aqui devidamente representada por seu
infra-assinado, em
conformidade com o disposto no art. 40. _nc. VJI, da _ei
lO.520/02, DECLA RA que está apta a cumprir plenamente
todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que
rege o certame acima indicado.

Declara ta mb ém que n�o  está submetida a nenhuma das
penalidades previstas no artigo 87, incisos _II e IV, da
Lei Federal de nO 8.666/93, bem como, inexiste processo de
recuperacâo judicial (e extrajudicial) ou falência
tramitando em face da proponente, nem outro jmpedimento
superveniente que possa comprometer sua capacidade técnica
e/ou operativa. Caso venha ocorrer, no decorrer do
certame, submetemo-nos a desclassificacao automática.

Declara, ainda, que a empresa, em consonância com o
mandamento constitucional contido no inciso XXXI_I, do
artigo 70, n�o  concede trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condiç�o  de
aprendiz.

Local, data.

hssinatura do representante legal

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n0250, (Antiga Rua01)Parque Gabriel- HortolândiaISP - tEP:1_18_10
foneIFax:_19)3891-9900 www .cmh.sp.gov.br
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_ X0 IV

MODE_O _ROPOSTA CORRCI_

_RE _o _NsENcI_ No _2/2o_3

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

IT _ 01 - 35 (Trinta e Cinco) _'crocomputadores (Esta_âo de
Tr _ a1ho), contendo as se _ intes especifica4ôes _ aixo
descritas.

coM_o NE NT E _ cTERísTI CA
_laca Mãe Placa màe ATX do mesmo fabricante do
processador abaixo descrito, com no
mínimo com 4 quatro soquetes de 240
pinos para DJMMs (Dual Inline Memor_
Modu_e) DDR3 SDRAM, suporte para DIMMs
de DDR3 l333 / l066 Mhz, suporte para
l6 GB de mem�ria  do sistema Áu di o:
Subsistema de �udio  de Alta Definiçâo
_ntel_ na seguinte configuracão:
- Subsistema de �udio  de oito canais
(5.J+ 2 multi-streaming independentes)
com três saída de �udio  anal�_ica
usando o codec de áudio Rea_tek*
nLC888s*
Suporte para _:
Subsistema de LnN Gigabit (10/lOO/1000
Mbits/s) usando a Controladora Gigabit
Ethernet
Interfaces peri_éricas:
At�  de2 portas USB 2.O
Quatro portas seriais ATA de 3.O Gb/s
Duas portas seriais ATA de 6.O Gb/s
Um conector de porta serial

R4aJoseph PauIJutien Burlandy, n0250, (Antiga Rua01)PaFque Gabriel- HortolândiaISP - CEP:1318_20
foneJfax:(19)3897-9900 wvm .cmh.sp.gov.br
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Uma porta paralela
Capacidade para expan_�o:
Um principal de placa adicional do
barramento RCI Express^ 2.O x16
Dois conectores PCI Express 2_O x _
Um conector de barramento PCJ
Conventional
Processador Processador com 4 nucleos e 4
threads, em _ único processador
fisico, com velocidade de clock de
2,50 GH2 {real) ou superior com smart
cache de 6MB (real) ou superior, com
DMZ 5.O GTJS, 64 bits/ suportanta
tipo de memória DDR3 l066/_333MH2, com
socket suportado de _GA 1155, com
cooler dissipador distribuido pelo
próprio fabricante, cam arquitetura de
32nm, e Max TDP: 65W
M_ória 4GB ou superior de mem�ria  RhM DDR3
G _ inete Baias externas: 4 baias
Cor: Preto
Duto refrigeração:
Duto Refriqeração: 20cm
Cooler _rontal com led vermelho
Tonte: 400W bivolt de 24 pinos nTX e
pinos 12V, suportando todos os
acess�rios  nele disposto.
USB: 2 USB Lateral
Di_co Rígigo T ax a_ de tran_ferência Buffer para
host (Serial ATA)= 3 Gb/s (máx.)
Taxa de transferência: 972 Mbits/s
(buffer para disco)
Tempo Médio de Acesso: 8,9 ms
Tamanho do Buffer: l6 Mbytes
__pecifica4�e_  fí_ica_
Capacidade: 500 GB
Capacidade formatada: 500.l07 MB
Interface: Sata de 3 Gb/s
Mouse Para PCs, Notebooks e Macs
Windows XP/Vista ou Mac OS
Resoluçâo de 800 CPI
3 Botões (_unção Scroll)
_ED decorativo
Alimenta4ão: 5 Vdc (via porta USB)

RuaJoseph PaulJulien Burlandy, n0150, (Antiga Rua 02)Parque Gabriel- HortolândialSP - CEP:_J18-620
FoneIfax:(19)3897-9900 vnww .cmh.sp.gov.br
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Resoluç�o:  800 C_T
Sensor: �ptico
Comprimento do Cabo: l.30 m
Conexào
USB
Tec_ado PORTA USB + P52 PAD RA O nBNT TECLn5 l07
+ Multimídia
Gra_ador CD Gravador CD/DVD com ve1ocidade de
42X/8X no mínimo, padrâo SATA II
Sist _ O equipamento dever�  ser entregue com
Op eracional o sistema operacional MS-Windows 8
Professional 64 bits, pré-instalado,
em português do Brasil; O sistema
operaciona1 deve vir acompanhado de
1icença de uso;
_ nitor de Vídeo Display:
Tamanho da Tela: l8,5'
Brilho: 250 cd/m2
Contraste: MEGA DCR (Typ. 1000:1)
Reso_uçáo: 1366x768
Tempo de Resposta: 5ms
Ângulo de Visâo (Horizontal/Vertical)
(cR>1ot
Suporte de Cores: 16.7M
Entrada de Sinal:
Sinal de Video: _ alog RGB
Sincronismo de Sinal: Separate H/V,
Composite, SOG
Conector: D-5UB
Energia:
Conswno de Energia: l8W
Stand By Power (DPMS): _O.3W
Tipo: Adaptador Externo
Caracterí_tica_:
Plug _ Play: DDC 2B
USB: Mão
Compatibilidade com Mac: Sim
Speaker: Mâo
Wall-Mount (mm): Nao
TCO: Yão
Cor do Gabinete: High Glossy Black
Recursos Especiais: Magic Angle, Magic
Eco, Cinema Mode/ MagicBright3, Off
timer, Image Size Co_or

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, nOt_O, (Antiga Rua02)Parq4e Gabriel- HortolândiaISP - CEP:___8_2o
FoneIFax:(19)3897-9900 www .cmh.sp._ov.br
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Effect,Customized key, MagicWizard 6
MagicTune with AssetManagement,Safe
Mode(DownScaling in UXGA)
_ase:
Tipo: Simples
Funçâo Ti_tDisplay Tamanho da Tela
_eriférico_ Caixa acústica com controle de volume
Op cionais liga/desliga USB 3W+3W

Garantia 12 meses
_ OR DO ITEM: Rt _ (por extenso _)

IT_ 02 - 0_ (_t Servidor.

COMPONE NTE CARA CTERISTICn
_rocessador Rrocessadores com quatro nuc_eos de
execuçào em wn único processador
físico, com velocidade de clock 2,26
Ghz (real) ou superior, cachê _3 de
8Mb quantidade de processador
suportado 2, arquitetura com
tecnologia de processos de 45nn com
contagem de pinos 775 co m 80w, com
cooler e dissipador de calor
distribuídos pelo próprio fabricante
em formato exclusivo para servidor com
distribuição in box com garantia
mínima de l ano. (O processador deverá
obrigatoriamente estar acompanhado da
caixa do fabricante, manual e termo de
garantia).
N _ ero de 02 Rrocessadores.
Proce__ador

P1aca Y�e  Placa mãe desenvolvida para servidor
com suporte e de mesma marca dos
processador acima descrito; Memória
Máxima de 24 GB (12 X 2) Slot de
mem�ria  toatal _2, baias de discos
livres 4, baias de discos ocupadas 02,
disco m�ximo  de 4 Terabyte/ interface
de disco: SATA/SAS Hot-Rlug _F_,
controladora SAS/ SnTn / placa de
Rede 10/100/1000 integrada, portas USB

RuaJoseph PaulJulien Burlandy, n0250,(Antiga Rua02)Parque Gabriel- HortolândiaISP - tEP:1318_20
foneIfax:_19)389T-9900 www .cmh.sp.gov.br
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8, Slot RCI 1, Slot PCI Express (RC_-
E). (A placa mae dever�
obrigatoriamente ser desenvolvida para
servidores, e estar acompanhada com os
respectivos manuais, termo de garantia
do fabricante e mídias de drivers e
instalação).
Fonte de _onte redund an te com a capacidade de
hl i_enta_âo comportar todos os acessórios
necessários com voltagem AC 100-
l27/200-240 V, com potência minima de
750 Watts.

_ ória 24 GB de memória (12 X 2)
Moy_e Resolução de 800 CP_
3 Botões (Funcâo Scroll)
LED decorativo
A_imentação: 5 Vdc (via porta USB)
Resoluç�o:  800 CPI
Sensor: Óptico
Comprimento do Cabo: 1.30 m
Conex�o
USB
Teclado PORTA USB + RS2 RAD RÀ O ABMT TECLn5 107
+ Mu_timídia
Drive Óp tico Gravador CD/DVD com velocidade de
42X/8X no mínimo, padrao SATA __
Di_co Rígido 02 discos rigidos de 1 TB
Si_t _ WJNDOWS SERVER STANDARD 2012 64B
Op eraciona_ B RA SI_ OEM
VUOR DO I_EM: Rt _ (por extenso )

IT EM 03 - O_ (Hard Dish) para servidor.

COM_ONE NTE GARA CTERíSTICA
HD Sata 2
Capacidade l TB
_ Tipo Servidor
HD R_M 7200
_ Se nridor Tipo Fixo 3,5'' ___

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, n0250, (Antiga Rua01)Parque Gabriel- HortolândiaISP - CEP:1318_10
foneIf _:(19)3897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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Co_patilili da de HR: ML l50, M_ 350, DL 120 G7, DL 160
G6 E D_ 180 G6.
V_OR DO ITEM: R_ _ (por extenso _)

ITEM O_ - 01 __) _rocessador para Servidor.

COMPO NE NT _ CARA CTERISTI _
_rocessador Zntel Xeon
Socket FC_GA1366
_rocessador
Velocidade Clock 2,OO GHz, Controladora de memória
__oce_sador inte_rada
Veloci da de DDR3 800/1066 MHz
Cache 4 MB
processador
Ar _ itetura 45MM
N úm era de 4
Nýcleos
T_peratura 760
_'_'a
Watt_ 80W
Co_patili_i da de HP: M_ l50 G6
_ OR DO IT_: R_ _ (por extenso _)

ITEM 05 - O_ (_atro) Pente de _ ória
coM_o NE NT E cnRn c TE RísTr cn
_ ória Clo ck l333 MH2
M _ ória Tipo RD_ _
Capacidade 2 GB
Características
Co_patibilidade Compative1 com os Servidores HP: ML
350 G6, DL 160 G6, D_ 180 G6, D_ 360
G7 E DL 380 G7.
VUOR DO I__: R_ _ (por extenso _ )

RuaJoseph PaulJulien Burlandy, n0250, (Antiga Rua01)Parque Gabriel- Hortolândi_SP - CEP:1318_ZO
fonelfax:(19)_897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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IT EM 06 - 02 (dois) HD extetno
coM_o NE NT_ _ CTER íSTICA
Interface USB 3.O / 2.O
Capaci da de 3TB
T 0 anho do _ 3.5 Polegadas
co_patibili _ de Windows 7, Windows Vista, Windows XP
SR3, Mindows 8, MA C OS _inux (32-bit
and 64-bit)
Garantia l2 meses
v_OR DO íTEM: R_ _ (por extenso _ )

IT _ 07 - 02 (dois) HD Interno

série Barracuda
Capacidade 3000GB (3TB)
M_ória Buffer 64MB
_ todo de Perpendicular
Grava_�o
Ve1ocidade de 7.200 RPM
Rota_�o
Interface SnTA
Taxa de 300MB/s (3.O Gbps)
Transferência
T_pode acesso 8.5ms
V_OR DO ITEM: Rt _ (por extenso _)

ITEM 08 - 01 (_) Scanner de _sa

sca nn er Tipo de scanner colorido de mesa
desktop
sennsor de Tipo _CD

RuaJoseph PauIJulien Burlandy, nOt50, (Antiga Rua 02)Parque Gabriel- Hortalândia/SP - CEP:1J_8-6tO
foneIfax:(19)J897-9900 www .cmh.sp.gov.br
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_egolu_�o  4800 X 9600 Dpi
fonte de lu2 LED
�rea  de ,5 ''x 13,5'' (2l6 x 343 mmt
digitali2a_ao Transparente: 8 ''x 11,4'' (203,2 x
ref_exiva: 289,5 milímetros)
profundidade de 48 bits interna
bits
conectivi da de Hi-Speed USB (USB 2,O)
bot�es  de to _ e 06 botões
inte1igente
tipos de _ _ a Digitali2áveis, transparente,
reflexiva
tipos de T_F, BMR, EPS, JPG, PSD, I_T, PCX/

tipog de filmes Q ''x 5'' de cinema, filme 6 x 22 cm,
syportadog 135 tira de filme mm, 35 milímetros de
slides emoldurados
_ iente Windows XP J Vista / Windows 7, Mac OS
X 10.6 e posteriar (ScanPotter)
_ engóes (L x W x H) 22,6 ''x ll,7'' x Q,6 '' / 57 6
x 291 x 118 mm
peso (6,4 kg)
certifica_oes CE, TCC, BSMI, CB, CCC
re_isitos do CD-ROM (para instalacão de software)
sist _
garantia 12 Meses
V_oR DO íTEM: Rt _ (por extenso _ )

_ oR ToT_ Dn _ Ro_osTn: R _ _ (por
extenso )

D _ec_ar _ os 0 e, no 0re o ofertado _á e_t�o  _ncl_sos, a_�m
do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de a dm inistraçao, materiais,
serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes,
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___pro_curcacAMa_o ARA MuN_c_pAL DE HoRToLAND_3A8

0__'_ _'wo,_,__
'_ _0_ n,; Estado de São _aulo
__ ou_!
__s, '

e_alagens e outros relacionados com o _ornecimento do
objeto do Edital e seus anexos.
_o_ de 0a0_ento: a vista em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data do recebimento da Mota Fiscal/Fatura.
___a2o de execy ão: imediato.
_O 0ra2o de validade desta proposta é de _60 _as.

,_de _ de20l2.

Assinatura
(com a identifica4ao de quem assinou por meio de carimbo, digitaç_o ou
datilografia )

_s, ; Se assinada por p_ocurador _i_ ac_amada da co_respondente
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