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EDITAL N° 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 

REGISTRO DE PREÇO 008/2019 

 O Município de Nova Boa Vista RS, mediante o Pregoeiro e sua equipe de apoio designada 
pela Portaria n° 5251/2019, TORNA PÚBLICO que no dia 28 de agosto de 2019, às 09horas, na 
Sala do Setor de Licitações, serão recebidos os envelopes de propostas e documentação para a 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, para a aquisição de equipamentos e material de 
informática conforme disposições contidas neste edital e anexos.  

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto Municipal nº 1902/2017, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e condições previstas no Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para a aquisição de 
equipamentos e material de informática para atender as demandas das Secretarias Municipais, nos 
quantitativos e qualitativos descritos no ANEXO I do presente edital. 

1.2. A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 

1.3. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a 
Administração à aquisição total das mesmas. 

1.4. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
Dotação: 0101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0101 01 031 0001 1001 33903000000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0201 04 122 0010 1002 44905200000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0201 04 122 0010 1002 44905200000000 1092 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0301 04 122 0016 1003 33903900000000 0001 – Material de Consumo. 
Dotação: 0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0301 04 122 0016 1003 44905200000000 1092 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0401 04 123 0016 1007 44905200000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0401 04 123 0016 1007 44905200000000 1092 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0401 04 123 0016 2009 33903000000000 0001 – Material de Consumo. 
Dotação: 0501 04 122 0016 1008 44905200000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
Dotação: 0501 04 122 0016 1008 44905200000000 0001 – Equipamento e Material 

Permanente. 
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Dotação: 0601 12 365 0071 1017 44905200000000 1092 – Equipamento Educação 
Infantil – Equipamento. 

Dotação: 0601 12 365 0071 1017 44905200000000 1028 – Equipamento Educação 
Infantil – Equipamento. 

Dotação: 0601 12 365 0071 1017 44905200000000 1090 – Equipamento Educação 
Infantil – Equipamento. 

Dotação: 0601 12 365 0071 2028 33903000000000 0020 – Manutenção Pré Escola – 
Material de Consumo. 

Dotação: 0601 12 365 0071 2028 33903000000000 1028 – Manutenção Pré Escola – 
Material de Consumo. 

Dotação: 0601 12 365 0071 2029 33903000000000 0020 – Manutenção Creche – Material 
de Consumo. 

Dotação: 0601 12 365 0071 2029 33903000000000 1028 – Manutenção Creche – Material 
de Consumo. 

Dotação: 0602 12 361 0067 1019 449052000000000 0020 – Equipamentos Ensino 
Fundamental – Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0602 12 361 0067 1019 449052000000000 1028 – Equipamentos Ensino 
Fundamental – Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0602 12 361 0067 1019 449052000000000 1090 – Equipamentos Ensino 
Fundamental – Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0602 12 361 0067 2036 449052000000000 0020 – Manutenção Ensino 
Fundamental – Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0602 12 361 0067 2036 449052000000000 1028 – Manutenção Ensino 
Fundamental – Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0602 12 361 0067 1043 449052000000000 0020 – Equipamento Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 – Equipamentos Saúde – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 4002 – Equipamentos Saúde – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 4011 – Equipamentos Saúde – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 4500 – Equipamentos Saúde – 
quipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 4505 – Equipamentos Saúde – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 301 0047 1026 44905200000000 0040 – Equipamentos ESF – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 304 0004 1027 44905200000000 0040 – Equipamentos Vigilância 
Sanitária- Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 304 0004 1027 44905200000000 4502 – Equipamentos Vigilância 
Sanitária- Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 305 0004 1028 44905200000000 0040 – Equipamentos Vigilância 
Epidemiológica - Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0701 10 305 0004 1028 44905200000000 4502 – Equipamentos Vigilância 
Epidemiológica - Equipamento e Material Permanente. 
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Dotação: 0701 10 301 0047 2046 33903000000000 0040 – Manutenção da Secretaria - 
Material de Consumo. 

Dotação: 0701 10 301 0047 2046 33903000000000 4011 – Manutenção da Secretaria - 
Material de Consumo. 

Dotação: 0701 10 301 0047 2046 33903000000000 4510 – Manutenção da Secretaria - 
Material de Consumo. 

Dotação: 0701 10 301 0047 2046 33903000000000 4520 – Manutenção da Secretaria - 
Material de Consumo. 

Dotação: 0701 10 301 0047 2046 33903000000000 4521 – Manutenção da Secretaria - 
Material de Consumo. 

Dotação: 0701 10 301 0047 2046 33903000000000 4590 – Manutenção da Secretaria - 
Material de Consumo. 

Dotação: 0801 04 122 0016 2054 33903000000000 0001 – Manutenção da Secretaria – 
Material de Consumo. 

Dotação: 0801 04 122 0016 1029 44905200000000 0001 – Manutenção da Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0801 04 122 0016 1029 44905200000000 1092 – Manutenção da Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0901 08 244 0042 2063 33903000000000 0001 – Manutenção da Secretaria – 
Material de Consumo. 

Dotação: 0901 08 244 0042 1033 44905200000000 0001 – Manutenção da Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0901 08 244 0042 1033 44905200000000 1068 – Manutenção da Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0901 08 244 0042 1033 44905200000000 1115 – Manutenção da Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0901 08 244 0042 1033 44905200000000 1143 – Manutenção da Secretaria – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0901 08 244 0043 1050 44905200000000 0001 – Manutenção do CRAS – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0901 08 244 0043 1050 44905200000000 1092 – Manutenção do CRAS – 
Equipamento e Material Permanente. 

Dotação: 0902 08 243 0039 1034 44905200000000 0001 – Equipamentos Conselho – 
Equipamento e Material Permanente. 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. - Os interessados deverão entregar, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste 
Edital, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços 
(Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e 
indevassáveis, podendo ser rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres: 

À Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista 
Edital de Pregão n° 031/2019 
Processo Licitatório n° 111/2019 
Pregão Presencial nº 020/2019 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
           
À Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista 
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Edital de Pregão n° 031/2019 
Processo Licitatório n° 111/2019 
Pregão Presencial nº 020/2019 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 

 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente 
ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

 3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 b) se representante legal, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa 
outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, 
o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 
licitação pública;  ou 

 b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado 
pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os 
casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da 
empresa. 

 c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

 3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 
pregoeiro. 

 3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 3.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por 
fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento 
conforme item 3.3. 

 3.4.1. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para 
exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 



 
 

 
 

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
“Teu Progresso Nosso Futuro” 

Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000  / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavistars.com.br 
www.novaboavistars.com.br 

 3.5. - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste 
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 3.5.1. – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até 
o limite de R$. 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos 
nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 
6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
 4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 4.1. – No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação 
(Envelope nº 2). 
 4.2. – Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceito a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. - O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão:  

a) comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme ANEXO II. 

4.4. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório e para cada etapa 
será elaborada uma ata de disputa. 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1 A proposta deverá ser apresentada em duas vias, sendo uma em CD ou Pen Drive 
(utilizar planilha em anexo, favor somente preencher marca/modelo e preço unitário, sendo que 
itens não cotados favor não preencher) e outra via datilografada ou impressa por meio eletrônico 
em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas , sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, obedecendo o modelo de proposta e termo de referência do ANEXO I deste edital; 

 5.2 Preço: 
Deve ser indicado preço unitário líquido por item, em moeda nacional, contendo, ainda, a 

descrição completa do produto ofertado, marca/modelo e demais dados técnicos, bem como 
apresentar juntamente com a proposta um prospecto do item ofertado, sendo que somente será 
considerado o preço até o máximo de duas casas decimais após a virgula. No referido preço 
deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante 
vencedor.  

5.5 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

OBS: Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% sobre o 
valor do item apurado após cada lance. 
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6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a 
proclamação do vencedor. 

6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 

 6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de 
aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do 
processo, onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

 6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-
o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

6.13. Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
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ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do ITEM 5; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 
no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas 
que atenderem ao item 3.5. e 3.5.1, deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
superiores em até 5%(cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5(cinco) minutos, nova proposta, inferior 
aquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 
nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa que atenderem ao item 3.5 e 3.5.1. deste edital. 

6.19. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 

6.20. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 
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7.1.2. As empresas deverão fazer prova dos seguintes documentos, em vigor na data da 
abertura da Sessão Pública do Pregão: 

7.1.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

PESSOA JURÍDICA  

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 
credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

7.1.4 REGULARIDADE FISCAL 

PESSOA JURÍDICA  

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida 
Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do 
Brasil; 

b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da 
licitante; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 
licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço; 

7.1.5 REGULARIDADE TRABALHISTA 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto 
licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada para 
a presente licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

7.2.1. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo 
Governo Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
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OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro (elencados 
acima) esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente, 
sob pena de inabilitação: 

 7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 
ao item 3.5. e 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi 
declarada como vencedora do certame. 

7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 
habilitação. 

7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 

7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 13.1, alínea “a”, deste edital. 

7.4. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante 
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das 
razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram 
intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do 
processo. 

9. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 
do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
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9.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo 
da recorrente. 

9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 

9.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

10- DOS PRAZOS: 

10.1. O prazo de validade deste registro de preço será de 01 (um) ano após a assinatura da 
Ata de Registro de Preço. 

11- DO RECEBIMENTO: 

 11.1. Os itens da referida licitação deverão ser entregues junto a Secretarias Municipal de 
Administração, cito a Avenida Jacob Wagner Sobrinho n° 939, na sede do Município de Nova 
Boa Vista – RS, no prazo de no máximo 30 (trinta) dias após a solicitação por parte do Município 
de Nova Boa Vista; 

 11.2. Verificada a não-conformidade com o objeto licitado, o licitante vencedor deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 01 (um) dia útil, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital.  

 11.3. Os itens deverão ser entregues acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte. 

 11.4. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 12 - DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado a contra empenho, após a entrega do objeto, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, por intermédio da Tesouraria do Município, através de boleto 
bancário ou depósito em conta corrente ou poupança a ser fornecida pelo contratado, nas agências 
do Bansicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Banrisul. 

12.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do contrato e nº do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 
material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a 
entrega do objeto licitado. 

13 – DAS PENALIDADES: 

13.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o 
valor total que lhe foi adjudicado. 
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13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do 
Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

13.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

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

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 
Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes 
da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 

 14.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

 14.3 Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do 
licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com 
a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentar 
memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao término 
daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 14.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de 
recurso; 

 14.5 não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 
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 14.6 o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

14.7. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Nova Boa Vista, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, n° 939, ou pelo 
telefone 54.3360-3000, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 
02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

14.8. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 
Licitações. 

14.9. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 

14.10. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 

14.11. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, 
por funcionário da Prefeitura ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.12. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência 
do Município de Nova Boa Vista, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 
8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

14.13. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

14.14. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 
nº 8666/93). 

14.15. São anexos deste Edital: 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO ITEM – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MENORES 

ANEXO V – PLANILHA DE PREÇO DE REFERENCIA 

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

Nova Boa Vista RS, 14 de agosto de 2019. 
 

DANIEL THALHEIMER 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

 EDITAL N° 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇO 008/2019 
TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Und. Quant. Descrição do Objeto Marca/modelo R$. Unitário R$. Total 

01 Unid. 10 

SWITCH – gigabit de gerenciamento L2 de 24 
portas com 4 Slots SFP, montagem rack, 
padrões e protocolos IEEE802.3i, IEEE802.3u, 
IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3ad, IEEE 
802.3x, IEEE 802.1d, IEEE802.1s, 
IEEE802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 
802.1p, interface 24 portas RJ45 10/100/1000 
Mbps, 4 slots SFP combo 100/1000Mbps, 1 
porta console, largura de banda/backplane 
48Gbps, taxa de encaminhamento de pacotes 
35.7Mbps, tabela de endereços MAC 8K, 
jumbo frame10240 bytes, características L2 
rastreamento de IGMP V1/V2/V3, 802.3ad 
LACP (até 8 grupos de agregação, contendo 8 
portas por grupo) spanning ter 
STP/RSTP/MSTP filtragem/ proteção BPDU 
proteção TC/root, detecção de loop back, 
controle de fluxo 802.3xTCPv6/UDPv6, 
aplicação IPv6 DHCPv6 client. 

 

 R$.  R$. 

02 Unid. 30 

MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, 
processador 7ª geração I5 (2.5GHz até 3.1 GHZ, 
cache de 3MB, TDP 15W, 4 threads, 2 nucleos), 
memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, 
disco rígido (HDD) de 1TB (5400RPM), placa 
de vídeo integrada intel®HD graphics 620, tela 
full HD de 23,8 (1920 x 1080), com 
touchscreen, iluminação traseira por LED e 
borda fina, teclado e mause branco sem fio – em 
português (Brasil), ABNT2, wireless 802.11ac + 
bluetooth 4.1, portas e slots, 1 - leitor de cartão 
de mídia 3 em 1, 2 - energia CC, 3 - saída 
HDMI, 4 - Ethernet RJ-45 (10/100/1000), 5 - 
USB 2.0, 6 - USB 3.1 de 1ª geração, 7 – USB 
3.1 de 1º geração, 8 – USB 3.1 de 1ª geração, 9 – 
entrada universaç de fones de ouvido, sistema 
Windows 10 home single longuage de 64 bits 
em português (Brasil) auntentico. 

 

 R$.  R$. 

03 Unid. 10 

SMART TV LED 32 POLEGADAS: resolução 
mínima HD 1366 x 768 pixels, conversor digital 
integrado, wi-fi integrado, processador quad 
core, HDR 10 pro, potência de som 10W, 
conexões: 2 entradas HDMI / 2 entradas USB / 
1entrada RF para TV aberta/TV a cabo / 1 
entrada AV/vídeo componente / 1 saída óptica / 
1 entrada LAN RJ45, sistema: web OS, 
aplicativos Netflix e youtube instalados. 

 

 R$.  R$. 
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04 Unid. 20 

NOBREAK MICROPROCESSADOR 
1400VA: tensão de entrada automática 110V, 
115V, 127V/220V, tensão de saída (selecionável 
via chave) 115V/220V, tensão DC da(s) 
bateria(s) 12V, 6 tomadas de saída padrão 
NBR14136 (10A) ABNT contra surtos de 
tensão, auto-diagnóstico da(s) bateria(s), bateria 
interna inclusa 1 x 12V/7Ah, expansão de 
autonomia com conector de engate rápido, 
função blecaute: pode ser ligado na ausência de 
rede elétrica, frequência de rede 50Hz ou 60Hz 
(+/-5Hz), reconhecimento automático de 50Hz 
ou 60Hz, frequência de inversor frequência de 
rede +/-1%, fator de potência 0,5, tempo de 
transferência 0,8ms, forma de onda no inversor 
semi-senoidal (2), circuito desmagnetizador sim, 
alarme sonoro, rendimento em rede (com meia 
carga) >96%, rendimento em inversor (com 
meia carga) > 86%, faixa de tensão de entrada 
110V/115V/127V 91 – 143 V, faixa de tensão de 
netrada 220V 174 – 272V, tolerância de tensão 
de saída em inversor 6%, proteção contra 
descarga total das baterias, desligamento 
automático ao final do tempo de autonomia.  

 

 R$.  R$. 

05 Unid. 10 

PROJETOR 3.300 LUMENS – sistema de 
projeção: tecnologia 3LCD de 3 chips, modo de 
projeção: frontal/traseiro/teto, resolução nativa: 
SVGA, tipo de lâmpada: 210 W UHE, tamanho 
da tela: 30” a 350”, conectividade padrão: 
entrada de computador: x 1D-sub 15/HDMI: x 
1/vídeo RCA: x1/USB tipo A: x1 (memória 
USB imagens/módulo wireless, atualização de 
firmware)/USB tipo B: x1 (USB display, mouse, 
atualização de firmware) / entrada de áudio 
RCA: x 1 RCA, auto-falante: m2 W mono, 
voltagem bivolt, acompanha controle remoto, 
garantia do projetor de no mínimo 3 anos, 
garantia da lâmpada de no mínimo 90 dias. 

 

 R$.  R$. 

06 Unid. 10 

MULTIFUNCIONAL-  TANQUE DE TINTA - 
COLORIDA WI-FI - Funções: imprimir, 
digitalizar, copiar,  
Impressão automática em frente e verso, até A4, 
visor LCD colorido de 1,44”, velocidade de 
impressão: preto 33ppm e em cores 15ppm, 
resolução máxima de impressão até 5760 x 
1440, resolução máxima de cópias 1440 x 720 
dpi, redução/ampliação: 25 – 400%, resolução 
óptica digitalização: 1200 x 2400 dpi, 
capacidade padrão de entrada de papel: 100 
folhas A4, papel comum (80g/m2) 20 folhas 
tamanho do papel legal, 8,5 x 13, carta, A4, 195 
x 270mm, B5, A5, A6, 100 x 148mm, B6, 5 x 
7”, 4 x 6, envelopes 10, DL, C6, conexões: USB 
2.0/ wifi direct / wireless 802.11b/g/n6/, espaço 
para cartão de memória SD, acompanha cabo de 
energia e 1 kit de tintas. 

 

 R$.  R$. 
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07 Unid. 10 

IMPRESSORA LASSER: tipo impressora 
laser monocromática Easy Print manager, 
velocidade do processador 400Mhz, velocidade 
de impressão p&b (ppm): 20ppm, resolução de 
impressão – p&b: 600 x 600 dpi, ciclo de 
trabalho: 10.000 páginas, memória/armazenar: 
64MB, conexão: Hi-speed USB 2.0 wireless 
802.11b/g/n, tempo da primeira impressão 
(mono) 8,5s, capacidade de entrada: 150 folhas, 
capacidade de saída 100 folhas, capacidade de 
papel suportado até 163g/m2, alimentação 110 
volts. 

 

 R$.  R$. 

08 Unid. 20 

NOTEBOOK – configuração mínima: 
processador frequência mínima de 1.6 Ghz, 
6MB de cache; 4 cores, 8 threads, TDP 15w, 
8GB memória RAM DDR4, HD 500GB, tela 
LED 14”, teclado ABNT2 – padrão brasileiro 
(com ç), wi-fi b, g, n, ac, mínimo 3 entradas 
USB, carregador bivolt, manual em português, 
sistema operacional Windows 10 64bits 
autentico em português. 

 

 R$.  R$. 

09 Unid. 20 

TELEFONE SEM FIO: com identificador de 
chamadas, direct 6.0, frequência 1.9GHz, 
economia de energia modo eco, LCD: 12 dígitos 
x 1 linha, 14 segmentos monocromático, 1.4 
polegadas (3.5cm), numero de toques (toque e 
melodia): 5 (5+0), memória de rediscagem: 10 
(nome e numero), botão localizador de 
monofone, base e fonte bivolt. 

 

 R$.  R$. 

10 Unid 5 

COMPUTADOR PARA SERVIDOR: 
configurações mínimas: processador de 3.2GHz, 
cache 12MB, 6 nucleos e 12 threads, TDP 65w, 
placa mãe 1151 de 8ª geração, capacidade até 
64gb, rede 10/100/1000, saídas de vídeo, DVI, 
HDMI, 02-PCIe Express x 16, 01-PCIe express 
x 1, 01portas USB 3.1 tipo A, 03-portas USB 
3.0, 02-Portas USB2.0, memoria ram 1x8gb, 
ddr4, Hd SSD 960Gb de armazenamento, 
comunicação Sata III de 6GB/s e velocidade de 
leitura 500BM/s; teclado e mouse USB, fonte 
ATX 600w reais 80 PLUS. 

 

R$. R$. 

11 Unid. 10 

TABLET: 16GB, tela 8”, 4g – wifi, Android 
7.1, processador Quad-Core 1.4Ghz, 2GB RAM, 
câmara 8MP + frontal 5MP FF(f2.2), sistema de 
GPS/AGPS integrad, bateria recarregável lons 
de lítio 5000 mAh, carregador, cabo de dados e 
fone de ouvido, com kit capa + película. 

 

 R$.  R$. 

12 Unid. 10 

CAIXA DE SOM multiuso portátil 100w 
musicais (20WRMS): painel digital: facilita a 
visualização e utilização das funcionalidades, 
alto falante de 6” + 2 Tweeters de 2”entrada 
USB para pen drive, entrada para cartão micro 
SD de até 16GB, sintonia de rádio FM e entrada 
para um segundo microfone ou instrumento 
musical, bateria interna, bluetooh, entrada USB, 
entrada MicroSD, entrada auxiliar P2, rádio FM, 
relação sinal/ruído:>72dB, equalização: grave e 

 

 R$.  R$. 
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agudo, entrada microfone P10/guitarra 
P10/auxiliar P2/USB/MicroSD, arquivos 
compatíveis: MP3 e WMA, distância do 
bluetooth: até 15m, frequência do rádio FM: 
87MHz – 108MHz, microfone sem fio, 
tecnologia VHF, distância de funcionamento até 
12m, bateria tipo ions de lítio, autonomia de até 
3h, acompanha 1 microfone, 1 controle remoto, 
fonte de energia alimentada por fonte com 
tensão de entrada: 100/240VAC-50/60Hz e saída 
9VDC – 1,5ª 1 fonte bivolt, 1 manual do usuário, 
peso máximo 3,6kg. 

13 Unid. 30 

MICROCOMPUTADOR com as seguintes 
características mínimas: processador possuindo 
6 núcleos, 6 threads, frequência mínima de 
2,8ghz, 14mm, memoria cache de 8mb, tdp 
máximo de 65w, memória de no mínimo 8GB, 
de DDR4, velocidade mínima de operação de 
2400Mhz, placa mãe 1151 de 8ª geração, 
capacidade até 64gb, rede 10/100/1000, saída de 
vídeo: DVI, HDMI, 02-PCIe Express x 16, 01-
PCIe Express x 1, 01 portasUSB 3.1 tipo A, 03- 
Portas USB 3.0, 02-Portas USB 2.0, HDD SSD 
480GB, interface: SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), 
performance de referencia – até 500MB/s para 
leitura e 450MB/s para gravação, gravador e 
leitor de CD/DVD, gabinete tipo torre no 
mínimo 2 baias externas, local próprio para 
acomodar SSD, HDD e Drive de DVD, fonte 
500W 80 plus bronze, potência 500W, 12V, 
voltagem automática: 100-240V, frequência 50-
60Hz, proteção interna contra curto circuito: 
OVP/UVP/SCP/OPP, baixo ruído acústico: 
<20Dba, conectores:1xATX Placa mãe: 24 
pinos/1 x 12V: 4 pinos / 4x SATA/2x molex: 4 
pinos / 1x EPS 12V: 4 pinos / 2x PCI-E + 2 
pinos e refrigeração com ventoinha 120mm, 
monitor de LED com tamanho mínimo de 21.5 
polegadas, resolução mínima HD 1920 x 1080 e 
conectividade VGAe hdmi, teclado: padrão 
ABNT/ABNT2, com bloco numérico 
independente, com LEDs indicativos de CAPS 
LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK, mouse:  
mouse óptico com fio e scroll , mínimo 800DPI, 
sistema operacional Windows 10 pró 64 nits, no 
idioma portugûes brasileiro, devidamente 
registrado/original/licenciado.  

 

 R$.  R$. 

14 Unid. 10 

NOBREAK microprocessador 2.200VA 
BIV/BIV, autoteste na inicialização, chave liga-
desliga embutida e temporizada, tensão de 
entrada bivolt automático, saída bivolt 
115v/220v selecionável, painel com LEDs 
indicativos: rede e inversor, 8 tomadas tripolares 
de saída (10ª NBR14136), 4 baterias seladas 
internas de 12V 7Ah, conector para duas baterias 
automotivas, forma de onda senoidal (PWM) por 
aproximação, auto desligamento na ausência de 
consumo, proteção contra sobre carga na saída 

 

 R$.  R$. 
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com sinalização, proteção contra sub e 
sobretensão, proteção contra curto circuito na 
saída, desligamento automático ao final do 
tempo de autonomia, função blecaute – DC Start 
(permite a partida durante falta de energia), 
estabilizador embutido, filtro de linha integrado, 
correção da tensão de saída, em TRUE-RMS, 
autonomia típica de até 3 horas (1 
microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 
60W de potência total), disjuntor rearmável, 
distorção harmônica <3% 

15 Unid. 30 

PEN DRIVE 16GB USB 3.0, velocidades em 
USB 3.0: leitura até 40MB/s e gravação até 
10MB/s, compatível com versões anteriores 
USB 2.0, compatível com Windows® 8.1, 
Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® 
(SP1,SP2), Mac OS X v.10.6.x ou superior, 
Linux v.2.6.x ou superior. 

 

 R$.  R$. 

16 Unid. 50 

PEN DRIVE 32GB USB 3.0, velocidades em 
USB 3.0: leitura até 40MB/s e gravação até 
10MB/s, compatível com versões anteriores 
USB 2.0, compatível com Windows® 8.1, 
Windowa8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® 
(SP1,SP2), Mac OS X v.10.6.x ou superior, 
Linux v.2.6.x ou superior. 

 

 R$.  R$.0 

17 Unid. 30 

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB 
+ ADAPTADOR, capacidade de 32GB, tipo 
MicroSD Ultra, classe 10, velocidade de 
transferencia rápida de até 80MB/s 

 

 R$.  R$. 

18 Unid. 20 

HD SSD CAPACIDADE 240GB, fomato 2,5 
polegadas, interface SATA ver. 3.0 (6Gb/s) – 
compatível com a versão anterior SATA ver. 2.0 
(3Gb/s), NAND: TLC, performance de 
referencia – até 500MB/s para leitura e 320MB/s 
para gravação, temperatura de operação 0 ºC a 
70 ºC,, vibração quando em operação: 2,17G 
pico (7 – 800Hz), vibração quando não está em 
operação: 20G pico (10 – 200Hz) 

 

 R$.  R$. 

19 Unid. 20 

HD EXTERNO 2TB PRETO USB 3.0, 
interface: USB 3.0, rotação: 5.400RPM, taxa 
máxima de transferência: até 4,8Gbps (USB 
3.0), compatibilidade: sistema operacional 
Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 
7, windows®8, Windows 10. 

 

 R$.  R$. 

20 Unid. 15 

TELA PARA PROJETOR, retrátil, manual; 
especificações da tela: tamanho mínimo de 
1,80m x 1,80m, modelo retrátil com 
acionamento manual, superfície matte-white 
(branco opaco) com ganho de brilho de 1.1 
vezes, bordas negras para realce de contraste, 
ajuste de altura desejada com multiplas paradas. 

 

 R$.  R$. 

21 Unid. 15 

TRIPE PARA TELA DE 
RETROPROJETOR: fabricado com tubos de 
alumínio redondo, tripé em alumínio fosco, 
conexão de nylon 100%, minimizando a quebra, 
parafusos borboleta com cabeça em nylon, 
terminal em rosca macho 3/8, diâmetro dos 

 

R$. R$. 
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tubos: 1 polegada e ¼, 1 polegada e 1/8 e de 1 
polegada, altura máxima aberto de 3m, altura 
fechado 1,20m, peso aproximado 1,8kg 

22 Unid. 20 

ROTEADOR DUAL BAND: velocidade 
wireless 300Mbps em 2.4 GHz + 867Mbps em 
5GHz, quantidade de antenas 4, antenas dual 
band fixas, portas wan 1, portas lan 4, voltagem 
bivolt 

 

  

 
 
 

Dados do proponente, data e assinatura. 
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ANEXO II 

 EDITAL N° 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇO 008/2019 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de 
identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo 
Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 020/2019, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

 Local e data. 

 _______________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 _______________ 

 Nome do dirigente da empresa 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o  estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o  
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
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ANEXO III 

EDITAL N° 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇO 008/2019 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

A ........................( Razão Social da empresa).................., CNPJ º..................,localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 
020/2019, promovida pela Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista RS, e sob as penas da lei, de 
que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO IV 

EDITAL N° 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇO 008/2019 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 
 

(Nome da Empresa),CNPJ nº __________________ sediada  à (Endereço Completo) 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 
 
________________, _____ de ___________________ de 2019. 
 
___________________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 
 
___________________________________________________ 
(Nº da CI do declarante) 
 
___________________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 
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ANEXO V 

EDITAL N° 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇO 008/2019 

PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO 

Item Und. Quant. Descrição do Objeto 
Marca/modelo R$. 

Unitário R$. Total 

01 Unid. 10 

SWITCH – gigabit de gerenciamento L2 de 24 
portas com 4 Slots SFP, montagem rack, padrões 
e protocolos IEEE802.3i, IEEE802.3u, 
IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3ad, IEEE 
802.3x, IEEE 802.1d, IEEE802.1s, IEEE802.1w, 
IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, 
interface 24 portas RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 
slots SFP combo 100/1000Mbps, 1 porta console, 
largura de banda/backplane 48Gbps, taxa de 
encaminhamento de pacotes 35.7Mbps, tabela de 
endereços MAC 8K, jumbo frame10240 bytes, 
características L2 rastreamento de IGMP 
V1/V2/V3, 802.3ad LACP (até 8 grupos de 
agregação, contendo 8 portas por grupo) spanning 
ter STP/RSTP/MSTP filtragem/ proteção BPDU 
proteção TC/root, detecção de loop back, controle 
de fluxo 802.3xTCPv6/UDPv6, aplicação IPv6 
DHCPv6 client. 

 

 
R$.1.720,00  R$. 

02 Unid. 30 

MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, 
processador 7ª geração I5 (2.5GHz até 3.1 GHZ, 
cache de 3MB, TDP 15W, 4 threads, 2 nucleos), 
memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, 
disco rígido (HDD) de 1TB (5400RPM), placa de 
vídeo integrada intel®HD graphics 620, tela full 
HD de 23,8 (1920 x 1080), com touchscreen, 
iluminação traseira por LED e borda fina, teclado e 
mause branco sem fio – em português (Brasil), 
ABNT2, wireless 802.11ac + bluetooth 4.1, portas 
e slots, 1 - leitor de cartão de mídia 3 em 1, 2 - 
energia CC, 3 - saída HDMI, 4 - Ethernet RJ-45 
(10/100/1000), 5 - USB 2.0, 6 - USB 3.1 de 1ª 
geração, 7 – USB 3.1 de 1º geração, 8 – USB 3.1 
de 1ª geração, 9 – entrada universaç de fones de 
ouvido, sistema Windows 10 home single 
longuage de 64 bits em português (Brasil) 
auntentico. 

 

 
R$.6.028,33  R$. 

03 Unid. 10 

SMART TV LED 32 POLEGADAS: resolução 
mínima HD 1366 x 768 pixels, conversor digital 
integrado, wi-fi integrado, processador quad core, 
HDR 10 pro, potência de som 10W, conexões: 2 
entradas HDMI / 2 entradas USB / 1entrada RF 
para TV aberta/TV a cabo / 1 entrada AV/vídeo 
componente / 1 saída óptica / 1 entrada LAN RJ45, 
sistema: web OS, aplicativos Netflix e youtube 
instalados. 

 

 
R$.1.483,00  R$. 
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04 Unid. 20 

NOBREAK MICROPROCESSADOR 1400VA: 
tensão de entrada automática 110V, 115V, 
127V/220V, tensão de saída (selecionável via 
chave) 115V/220V, tensão DC da(s) bateria(s) 
12V, 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A) 
ABNT contra surtos de tensão, auto-diagnóstico 
da(s) bateria(s), bateria interna inclusa 1 x 
12V/7Ah, expansão de autonomia com conector de 
engate rápido, função blecaute: pode ser ligado na 
ausência de rede elétrica, frequência de rede 50Hz 
ou 60Hz (+/-5Hz), reconhecimento automático de 
50Hz ou 60Hz, frequência de inversor frequência 
de rede +/-1%, fator de potência 0,5, tempo de 
transferência 0,8ms, forma de onda no inversor 
semi-senoidal (2), circuito desmagnetizador sim, 
alarme sonoro, rendimento em rede (com meia 
carga) >96%, rendimento em inversor (com meia 
carga) > 86%, faixa de tensão de entrada 
110V/115V/127V 91 – 143 V, faixa de tensão de 
netrada 220V 174 – 272V, tolerância de tensão de 
saída em inversor 6%, proteção contra descarga 
total das baterias, desligamento automático ao final 
do tempo de autonomia.  

 

 R$.698,00  R$. 

05 Unid. 10 

PROJETOR 3.300 LUMENS – sistema de 
projeção: tecnologia 3LCD de 3 chips, modo de 
projeção: frontal/traseiro/teto, resolução nativa: 
SVGA, tipo de lâmpada: 210 W UHE, tamanho da 
tela: 30” a 350”, conectividade padrão: entrada de 
computador: x 1D-sub 15/HDMI: x 1/vídeo RCA: 
x1/USB tipo A: x1 (memória USB 
imagens/módulo wireless, atualização de 
firmware)/USB tipo B: x1 (USB display, mouse, 
atualização de firmware) / entrada de áudio RCA: 
x 1 RCA, auto-falante: m2 W mono, voltagem 
bivolt, acompanha controle remoto, garantia do 
projetor de no mínimo 3 anos, garantia da lâmpada 
de no mínimo 90 dias. 

 

 
R$.2.654,33  R$. 

06 Unid. 10 

MULTIFUNCIONAL-  TANQUE DE TINTA - 
COLORIDA WI-FI - Funções: imprimir, 
digitalizar, copiar,  
Impressão automática em frente e verso, até A4, 
visor LCD colorido de 1,44”, velocidade de 
impressão: preto 33ppm e em cores 15ppm, 
resolução máxima de impressão até 5760 x 1440, 
resolução máxima de cópias 1440 x 720 dpi, 
redução/ampliação: 25 – 400%, resolução óptica 
digitalização: 1200 x 2400 dpi, capacidade padrão 
de entrada de papel: 100 folhas A4, papel comum 
(80g/m2) 20 folhas tamanho do papel legal, 8,5 x 
13, carta, A4, 195 x 270mm, B5, A5, A6, 100 x 
148mm, B6, 5 x 7”, 4 x 6, envelopes 10, DL, C6, 
conexões: USB 2.0/ wifi direct / wireless 
802.11b/g/n6/, espaço para cartão de memória SD, 
acompanha cabo de energia e 1 kit de tintas. 

 

 
R$.1.764,66  R$. 

07 Unid. 10 
IMPRESSORA LASSER: tipo impressora laser 
monocromática Easy Print manager, velocidade do 

 
 R$.826,33  R$. 
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processador 400Mhz, velocidade de impressão 
p&b (ppm): 20ppm, resolução de impressão – 
p&b: 600 x 600 dpi, ciclo de trabalho: 10.000 
páginas, memória/armazenar: 64MB, conexão: Hi-
speed USB 2.0 wireless 802.11b/g/n, tempo da 
primeira impressão (mono) 8,5s, capacidade de 
entrada: 150 folhas, capacidade de saída 100 
folhas, capacidade de papel suportado até 163g/m2, 
alimentação 110 volts. 

08 Unid. 20 

NOTEBOOK – configuração mínima: 
processador frequência mínima de 1.6 Ghz, 6MB 
de cache; 4 cores, 8 threads, TDP 15w, 8GB 
memória RAM DDR4, HD 500GB, tela LED 14”, 
teclado ABNT2 – padrão brasileiro (com ç), wi-fi 
b, g, n, ac, mínimo 3 entradas USB, carregador 
bivolt, manual em português, sistema operacional 
Windows 10 64bits autentico em português. 

 

 
R$.3.766,66  R$. 

09 Unid. 20 

TELEFONE SEM FIO: com identificador de 
chamadas, direct 6.0, frequência 1.9GHz, 
economia de energia modo eco, LCD: 12 dígitos x 
1 linha, 14 segmentos monocromático, 1.4 
polegadas (3.5cm), numero de toques (toque e 
melodia): 5 (5+0), memória de rediscagem: 10 
(nome e numero), botão localizador de monofone, 
base e fonte bivolt. 

 

 R$.186,33  R$. 

10 Unid 5 

COMPUTADOR PARA SERVIDOR: 
configurações mínimas: processador de 3.2GHz, 
cache 12MB, 6 nucleos e 12 threads, TDP 65w, 
placa mãe 1151 de 8ª geração, capacidade até 
64gb, rede 10/100/1000, saídas de vídeo, DVI, 
HDMI, 02-PCIe Express x 16, 01-PCIe express x 
1, 01portas USB 3.1 tipo A, 03-portas USB 3.0, 
02-Portas USB2.0, memoria ram 1x8gb, ddr4, Hd 
SSD 960Gb de armazenamento, comunicação Sata 
III de 6GB/s e velocidade de leitura 500BM/s; 
teclado e mouse USB, fonte ATX 600w reais 80 
PLUS. 

 

R$.5.823,33 R$. 

11 Unid. 10 

TABLET: 16GB, tela 8”, 4g – wifi, Android 7.1, 
processador Quad-Core 1.4Ghz, 2GB RAM, 
câmara 8MP + frontal 5MP FF(f2.2), sistema de 
GPS/AGPS integrad, bateria recarregável lons de 
lítio 5000 mAh, carregador, cabo de dados e fone 
de ouvido, com kit capa + película. 

 

 
R$.1.713,33  R$. 

12 Unid. 10 

CAIXA DE SOM multiuso portátil 100w musicais 
(20WRMS): painel digital: facilita a visualização e 
utilização das funcionalidades, alto falante de 6” + 
2 Tweeters de 2”entrada USB para pen drive, 
entrada para cartão micro SD de até 16GB, 
sintonia de rádio FM e entrada para um segundo 
microfone ou instrumento musical, bateria interna, 
bluetooh, entrada USB, entrada MicroSD, entrada 
auxiliar P2, rádio FM, relação sinal/ruído:>72dB, 
equalização: grave e agudo, entrada microfone 
P10/guitarra P10/auxiliar P2/USB/MicroSD, 
arquivos compatíveis: MP3 e WMA, distância do 
bluetooth: até 15m, frequência do rádio FM: 
87MHz – 108MHz, microfone sem fio, tecnologia 

 

 R$.640,00  R$. 
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VHF, distância de funcionamento até 12m, bateria 
tipo ions de lítio, autonomia de até 3h, acompanha 
1 microfone, 1 controle remoto, fonte de energia 
alimentada por fonte com tensão de entrada: 
100/240VAC-50/60Hz e saída 9VDC – 1,5ª 1 
fonte bivolt, 1 manual do usuário, peso máximo 
3,6kg. 

13 Unid. 30 

MICROCOMPUTADOR com as seguintes 
características mínimas: processador possuindo 6 
núcleos, 6 threads, frequência mínima de 2,8ghz, 
14mm, memoria cache de 8mb, tdp máximo de 
65w, memória de no mínimo 8GB, de DDR4, 
velocidade mínima de operação de 2400Mhz, 
placa mãe 1151 de 8ª geração, capacidade até 
64gb, rede 10/100/1000, saída de vídeo: DVI, 
HDMI, 02-PCIe Express x 16, 01-PCIe Express x 
1, 01 portasUSB 3.1 tipo A, 03- Portas USB 3.0, 
02-Portas USB 2.0, HDD SSD 480GB, interface: 
SATA Ver. 3.0 (6Gb/s), performance de referencia 
– até 500MB/s para leitura e 450MB/s para 
gravação, gravador e leitor de CD/DVD, gabinete 
tipo torre no mínimo 2 baias externas, local 
próprio para acomodar SSD, HDD e Drive de 
DVD, fonte 500W 80 plus bronze, potência 500W, 
12V, voltagem automática: 100-240V, frequência 
50-60Hz, proteção interna contra curto circuito: 
OVP/UVP/SCP/OPP, baixo ruído acústico: 
<20Dba, conectores:1xATX Placa mãe: 24 pinos/1 
x 12V: 4 pinos / 4x SATA/2x molex: 4 pinos / 1x 
EPS 12V: 4 pinos / 2x PCI-E + 2 pinos e 
refrigeração com ventoinha 120mm, monitor de 
LED com tamanho mínimo de 21.5 polegadas, 
resolução mínima HD 1920 x 1080 e 
conectividade VGAe hdmi, teclado: padrão 
ABNT/ABNT2, com bloco numérico 
independente, com LEDs indicativos de CAPS 
LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK, mouse:  
mouse óptico com fio e scroll , mínimo 800DPI, 
sistema operacional Windows 10 pró 64 nits, no 
idioma portugûes brasileiro, devidamente 
registrado/original/licenciado.  

 

 
R$.4.803,33  R$. 

14 Unid. 10 

NOBREAK microprocessador 2.200VA 
BIV/BIV, autoteste na inicialização, chave liga-
desliga embutida e temporizada, tensão de entrada 
bivolt automático, saída bivolt 115v/220v 
selecionável, painel com LEDs indicativos: rede e 
inversor, 8 tomadas tripolares de saída (10ª 
NBR14136), 4 baterias seladas internas de 12V 
7Ah, conector para duas baterias automotivas, 
forma de onda senoidal (PWM) por aproximação, 
auto desligamento na ausência de consumo, 
proteção contra sobre carga na saída com 
sinalização, proteção contra sub e sobretensão, 
proteção contra curto circuito na saída, 
desligamento automático ao final do tempo de 
autonomia, função blecaute – DC Start (permite a 
partida durante falta de energia), estabilizador 
embutido, filtro de linha integrado, correção da 

 

 
R$.1.730,50  R$. 
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tensão de saída, em TRUE-RMS, autonomia típica 
de até 3 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 
impressora com 60W de potência total), disjuntor 
rearmável, distorção harmônica <3% 

15 Unid. 30 

PEN DRIVE 16GB USB 3.0, velocidades em 
USB 3.0: leitura até 40MB/s e gravação até 
10MB/s, compatível com versões anteriores USB 
2.0, compatível com Windows® 8.1, Windows 8, 
Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP1,SP2), 
Mac OS X v.10.6.x ou superior, Linux v.2.6.x ou 
superior. 

 

 R$.50,92  R$. 

16 Unid. 50 

PEN DRIVE 32GB USB 3.0, velocidades em 
USB 3.0: leitura até 40MB/s e gravação até 
10MB/s, compatível com versões anteriores USB 
2.0, compatível com Windows® 8.1, Windowa8, 
Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP1,SP2), 
Mac OS X v.10.6.x ou superior, Linux v.2.6.x ou 
superior. 

 

 R$.63,50  R$.0 

17 Unid. 30 

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB + 
ADAPTADOR, capacidade de 32GB, tipo 
MicroSD Ultra, classe 10, velocidade de 
transferencia rápida de até 80MB/s 

 

 R$.67,00  R$. 

18 Unid. 20 

HD SSD CAPACIDADE 240GB, fomato 2,5 
polegadas, interface SATA ver. 3.0 (6Gb/s) – 
compatível com a versão anterior SATA ver. 2.0 
(3Gb/s), NAND: TLC, performance de referencia 
– até 500MB/s para leitura e 320MB/s para 
gravação, temperatura de operação 0 ºC a 70 ºC,, 
vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 
800Hz), vibração quando não está em operação: 
20G pico (10 – 200Hz) 

 

 R$.336,33  R$. 

19 Unid. 20 

HD EXTERNO 2TB PRETO USB 3.0, interface: 
USB 3.0, rotação: 5.400RPM, taxa máxima de 
transferência: até 4,8Gbps (USB 3.0), 
compatibilidade: sistema operacional Windows XP 
SP3, Windows Vista®, Windows 7, windows®8, 
Windows 10. 

 

 R$.575,66  R$. 

20 Unid. 15 

TELA PARA PROJETOR, retrátil, manual; 
especificações da tela: tamanho mínimo de 1,80m 
x 1,80m, modelo retrátil com acionamento manual, 
superfície matte-white (branco opaco) com ganho 
de brilho de 1.1 vezes, bordas negras para realce 
de contraste, ajuste de altura desejada com 
multiplas paradas. 

 

 R$.5447,00  R$. 

21 Unid. 15 

TRIPE PARA TELA DE RETROPROJETOR: 
fabricado com tubos de alumínio redondo, tripé em 
alumínio fosco, conexão de nylon 100%, 
minimizando a quebra, parafusos borboleta com 
cabeça em nylon, terminal em rosca macho 3/8, 
diâmetro dos tubos: 1 polegada e ¼, 1 polegada e 
1/8 e de 1 polegada, altura máxima aberto de 3m, 
altura fechado 1,20m, peso aproximado 1,8kg 

 

R$. 191,50 R$. 

22 Unid. 20 

ROTEADOR DUAL BAND: velocidade wireless 
300Mbps em 2.4 GHz + 867Mbps em 5GHz, 
quantidade de antenas 4, antenas dual band fixas, 
portas wan 1, portas lan 4, voltagem bivolt 

 

R$. 221,50 R$. 221,50 

 


