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EXTRATO PARAPUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
|

EXTRATO

A Câmara Municipal de Wenceslau Braz — MG torna público que está
|
recebendo cotações até o dia 26 de agosto de 2.021 para Dispensa de

|

Licitação nº 15/2021 conforme Edital anexo.
Contratante: Câmara Municipal de Wenceslau Braz (MG)

| Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos (Computador, Nobreak,
| Notebook, Scanner de mesa e Teclado Mecânico, Smart TV, Suporte de|Parede e Câmera Webcan), para manutenção das atividades da Câmara |

| Base Legal: Lei nº 14.133/2021 |

| Dotação Orçamentária: 01.01.01.01.031.0001.3001.4.4.90.52.00 Fonte 100.

Wenceslau Braz, 12 de agosto de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE:

REGISTRADOE PUBLICADO

Na datade: 127 OB2021 a de408/2001

Daniela Almeida
—

de Freitas

Secretária Executiva
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EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº 15/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ/NG, por intermédio comissão de
licitação, nomeadospela portaria de nº 004/2021 torna público, para conhecimento de
todosos interessados,que fará realizar licitação na modalidade DISPENSA, do TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei
Federal nº 14.133/2.021.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS, conforme relação constante do Anexo| (Termo de Referência).

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1 A participação nesta licitação é para empresas, pertencentes ao ramo de atividade
do objeto licitado.

2.2 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições
prescritas neste Edital e em seu(s) anexo(s).

3 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO:

3.1 Parafins de habilitação, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira,
conforme abaixo:

3.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração
Consolidada e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do
Estado;

3.1.2 Consulta de Regularidade do Empregador;

3.1.3 Emissão de Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;

3.1.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

3.1.6 Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributários Federais e à Dívida Da
União.

3.1.7 Prova de Regularidade com FGTS,

3.1.8 Prova de regularidade perantea justiça do trabalho, mediante apresentação de
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4 - PROPOSTA COMERCIAL

4.1 O preço unitário deve ser anexado em arquivo único;

4.2 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferência em papel timbrado da
empresa, constando nome e endereço completo, contendo a(s) assinatura(s), a(s)
qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação do(s)
signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador), contendo os
seguintes elementos:

4.2.1 O(s) preço(s) unitário(s), que deverá(ão) ser cotado(s) em moeda nacional, com
no máximo duas casas decimais depois da vírgula, e nele já deverão estar incluídos
toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao
presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a
ser devidos em razão do objeto deste Edital;

4.2.2 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o

prazo acima referido, esta será considerada válida pelo referido período.

4.3 O prazo para recebimento de propostas será de 15 (quinze dias).

5- DAS OBRIGAÇÕES:

* DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S):

5.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu Anexo;

* DO CONTRATANTE:

5.2 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;

5.3 Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na
entrega do objeto.

6 - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 O objeto solicitado deverá ser entregue conforme a programação enviada e
mediante a ordem de compras/fornecimento do Setor de Compras nos seguintes
locais e horários:

6.1.1 Na Câmara Municipal, localizada na Rua Oswaldo Reinaldo, nº 27, Bairro
Centro, em dias úteis no horário de 08:00h às 12:00h.

6.2 Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá
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6.3 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto.

6.4 O prazo máximo para a entrega dos objetos não poderá ser superior a 30 dias, a
contar da data de recebimento da “Ordem de Compra”.

6.5 A licitante se responsabilizará pela entrega e oferecimento do objeto, em perfeitas
condições, obedecendo às especificações constantes neste instrumento
convocatório;

6.6 Os materiais deverão ser novos e acondicionados adequadamente em
embalagens;

6.7 Os equipamentos que necessitarem de montagemeinstalação deverão ser feitos
pela CONTRATADA;

6.8 A CONTRATADA deverá prestar garantia dos eletrônicos, pelo prazo mínimo de
12 meses.

7- GARANTIA TÉCNICA PARA O COMPUTADOR E NOTEBOOKS

7.1 A garantia técnica é aquela usualmente fornecida pelo fabricante e demais
condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.2 A garantia visa restabelecer as condições normais de uso dos equipamentos,
incluindo a substituição de componentes ou do microcomputador/notebooks ou do
monitor como um todo, se necessário. Todos os custos incorridos na execução da
garantia serão exclusivos da CONTRATADA, sem ônus adicional para a
CONTRATANTE;

7.3 A garantia deverá ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa
pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função;

7.4 Quaisquer alegações por parte da CONTRATADA contra instalações (ambiente
inadequado, rede elétrica, rede lógica) ou usuários (mau uso, etc.) da
CONTRATANTE, devem ser comprovadas tecnicamente através de laudos
detalhados e conclusivos, emitidos pelo fabricante do equipamento ou empresa
pertencente à sua rede autorizada.

7.5 Não serão admitidas omissões baseadas em suposições técnicas sem
fundamentação, “experiência” dos técnicos ou alegações baseadas em exemplos de
terceiros. Enquanto não for efetuado o laudo, e esse não demonstrar claramente os
problemas alegados, a CONTRATADA deve prosseguir com o atendimento dos
chamados.

7.6 O período de aarantia técnica deverá ser de 36 (trinta e seis) meses para os

GSSLATIVO,
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partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo de
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

7.7 A garantia deverá ser prestada na modalidade on-site;

7.8 A Câmara Municipal de Wenceslau Braz reserva-se o direito de não receber os
produtos em desacordo com as especificações do objeto constantes do Anexo -

Características/Detalhamentos dos itens deste instrumento convocatório. Caberá à

empresa contratada, no caso de recusa no recebimento, substituir de imediato o

produto, no prazo a ser determinado pela Secretaria responsável, sob pena de
rescisão do termo equivalente e sem prejuízo das penalidades e sanções previstas
neste instrumento convocatório.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado pela Câmara, mediante a apresentação da nota de
empenho acompanhada de nota fiscal/fatura, em até 30 (trinta) dias após o
recebimento dos produtos, devidamente atestado pela Administração.

8.1.1 Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA Nº 15/2021

1 - Objeto: A presente aquisição dos Equipamentos Eletrônicos, tem por objetivo atender
às necessidades da Câmara Municipal de Wenceslau Braz, conforme especificações e
quantidades estabelecidas neste anexo.

2- Justificativa: As aquisições dos Equipamentos Eletrônicos serão para melhoramento das
atividades administrativas e legislativas.

Esta dispensa de licitação está sendo elaborada nos termosda Lei nº 14.133/2021.

3 — DESCRIÇÃO DETALHADA:

Item PROCESSAMENTO DE DADOS Unidade Quantidade.
Aquisição

01 Computador: Processador Core i7, memória ram 16GB,
SSD: 480 GB, Windows, Monitor SE2216, tela 21,5”, HD 1

tb (backup/slave), fonte de 500w reais. Sistema operacional
Windows, Gravador e reprodutor de CD/DVD,
Conectividade Wireless 802.11 ac 1x1 + Bluetooth 4.2,

EA A Dadas OD O O Pan 4 Toma À O Dadas HICD ON m
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de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA,1 Saída de
canal de áudio, cor preto, contendo manuais, cabos, monitor
teclado e mouse com fio USB 2.0 ABNT.

02 Nobreak: Potência de no mínimo 720Va/360W, saída 120v,
bivolt, com 6 tomadase cor preto. Dimensões aproximadas|Unidade 03

(LxAx P):14,6 x 22,8 x 37,5 cm
o3 Notebook: Sistema operacional Windows 10S, tela no

mínimo 15.6" HD (1366x768) antirreflexo, memória 4GB
soldado + 1slot livre DDR4 2666MHz, armazenamento 128
GB SSD + Microsoft 365 personal, alto-falantes (2x 1.5W)|Unidadecom certificação Dolby Audio, portas 2x USB (3.2) Gen 1, 1x
USB (2.0), 1x HDMI e 1x Porta Combo Audio, bateria 2
células 35Wh, WiFi 2x2 AC e teclado padrão.

09

04 Scanner de Mesa: Scanner de documentos coloridos com
alimentador de folhas, duplex dispositivo fotoelétrico: CIS,
contact Image Sensor, resolução óptica de 600 dpi,
resolução máxima 1200 dp interpolados, fonte de luz, LED
RGB de 3 cores profundidade de bit de cor, colorido, tons 01

de cinza, profundidade de bit monocromático RGB x 30bits Unidade
entrada / 24 bits saída. Alimentador automático de
documentos com tamanho máximo de 21,6 x 609,6cm e
mínimo de 5x5cm, ciclo até 4 mil páginas, conectividade
USB de alta velocidade, com dimensões aproximadas de
29,6 x 16,9 x 17,6cm, contendo cabo USB, adaptador de
energia e cabo de alimentação.

05 Teclado Mecânico: Tipo do LED: RGB Número de Teclas:
104 Conexão: Com Fio Interface: USB 2.0 Vida útil da Tecla:
50 milhões de cliques, tempo de resposta: 3ms Anti-

ghosting: All Tamanho do Cabo: 1.65m, dimensões e peso
do Produto: 0.7900 kg, tamanho do produto: 43.70 x 12.80
x 3.40 cm, Conteúdo do Pacote 1 x Motospeed CK104 1 x
Removedor de Tecla 1 x Manual Multi Lingua SKU
FMSTCOO6SPTO EAN.

Unidade 03

Item EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS|Unidade Quantidade.
Aquisição

0 Smart Tv: Utra HD, 4k Led, de no mínimo 70", com
conversor digital integrados, conectividades Wi-Fi, USB,
HDMI, aplicativos pré instalados, frequência mínima 60Hz,|Unidadecom controle remoto, manual do usuário e cabo de
instalação.

02 Suporte De Parede: Para tv de led de até 70": Fabricado
em aço Pintado eletrostaticamente com tinta epóxi|Unidade o
antiferrugem.

03 Câmera Webcam:Full Hd 1080, com Microfone, visão 360,
com autofoco, imagem nítida, contraste balanceado, ajuste

01

mn



GSLATIVO
A

CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ e
RUA OSWALDO REYNALDO, Nº 27 - CENTRO — TEL (35) 3626-1150

WENCESLAU BRAZ — ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.512-000

E-mai: Oficial(Dcamarawenceslaubraz.mg.gov.br

º

com alcance de até 5 metros para a imagem e 10 metros
para captação de voz, compatível com USB 2.0 ou superior,
com ajuste 360 graus, 45 graus para cima ou abaixo
conforme necessário. Características: Full HD 1080p (1920
x 1080 pixels) a 30 quadros por segundo (30FPS), funções
de foco automático, correção de iluminação, inclusões de
indicadores, resolução, óptica de 2 megapixels, suporte
universal para laptops, monitores LCD e CRT, lente de vidro
de 3,6mm, microfone estéreo integrado, recursos internos
de correção automática da luz com pouca luz e condições
de contraluz. Compatível com todos os sistemas,
Dimensões aproximadas: largura: 2,5em e comprimento:
11em

com alta definição em qualquer ambiente, videochamadas

4 — LOCAL DE FORNECIMENTO: Os itens deverão ser entregues na Câmara Municipal de
Wenceslau Braz situada na Rua Oswaldo Reinaldo nº 27, Bairro Centro, Wenceslau Braz

das 8:00h às 12:00h.

5 — CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: Os produtos deverão ser novos e acondicionados
adequadamente em sua embalagem original.

Qualquer custo com transporte carga e descarga dos produtos fica a cargo da contratada.

A contratada se responsabilizará por quaisquer danos aos materiais decorrentes do

transporte ou descarga indevidas, devendo substituir o item danificado.

O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá (ão) ser superior (es) a 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da “Ordem de Fornecimento”.

6- FORMA DE PAGAMENTO:O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias
após o atestado de recebimento da nota fiscal pela Câmara Municipal.

6.1. Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

7- DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1 O prazo para recebimento de propostas será de 15 (quinze) dias.

7.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias após o atestado de
recebimento da nota fiscal pela Câmara Municipal, conforme cláusula 5.

7.3 O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias, e os prazos de execução serão:

a - prorrogado mediante acordo entre as partes e nos limites legais;
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b - rescindido, a qualquer tempo, por convenção entre as partes, ou ainda, unilateralmente,
sob aviso, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, pela parte desistente a outra.

8 — DAS PENALIDADES

8.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

8.2 Multa de 1 % (um por cento) pordia deatraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual
será considerado desistente;

8.3 Multa de 10 % (dez por cento) pela inexecução total ou parcial do contrato ou por
qualquer outro descumprimento contratual, cumulada com a pena de suspensão do direito
de licitar e o impedimento de contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 02 (dois
anos).

8.4 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Câmara Municipal enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

Wenceslau Braz, 12 de agosto de 2.021.

Daniela Almeida Silva de Freitas
Secretária da Câmara


