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COMPROVANTE 
RETIRADA DE EDITAL 

 
EMPRESA:____________________________________________________________ 
 
CNPJ:________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:___________________________________________________________ 
 
CIDADE: _____________________________                 ESTADO: ________________ 
 
CEP: _________________________________  FONE: (  )   _____________________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________ 
 
MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL 
 
OBJETO: Aquisição de materiais de informática visando manter à execução das 
atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. 
 
Visando à comunicação futura entre a Câmara e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada de edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por 
meio de fax: (28) 3546-1149 ou do e-mail: camaravni@camaravni.es.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante da 
responsabilidade da comunicação, por e-mail, de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
 
Local: _______________________________________, ____ de ______________ de 2020 
 
Nome por extenso: __________________________________________________________ 
 
RG nº: _______________________________         _________________________________         
                                                                                                     ASSINATURA 
 

 

*** ATENÇÃO *** 

Devido a Pandemia de COVID-19, em atendimento as normas exigidas pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde), será OBRIGATÓRIO o uso de máscaras no interior da Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES. O não atendimento a esta solicitação impedirá a participação presencial do representante 
da Empresa no certame.   
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1.  CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO 
 
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, Estado do Espírito 
Santo, por intermédio do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 
nº 024/2020, e em conformidade com a Lei Federal Nº 10.520, Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICA a realização de Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com a 
finalidade de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA VISANDO MANTER À 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos, que 
dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos. O Edital, bem como os 
elementos integrantes ao mesmo, estarão à disposição das empresas interessadas, de 
segunda a quinta-feira no horário de 12h00 às 18h00 e na sexta-feira no horário de 
12h00 às 17h30, no quadro de avisos da sede da Câmara Municipal, conforme endereço 
acima, e através do site www.camaravni.es.gov.br. 
 
1.2 Os envelopes “CREDENCIAMENTO”, “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO” deverão ser 
entregues no Protocolo da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, sediada 
à Av. Evandi Américo Comarela, nº 385, 4º andar, Bairro Esplanada – Venda Nova do 
Imigrante - ES, de 12h00 às 13h00, do dia 12 de agosto de 2020. 
 
1.3 A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais 
pertinentes. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de materiais de informática visando 
manter à execução das atividades da câmara municipal de venda nova do imigrante, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, 
especialmente no Termo de Referência, constante do ANEXO I. 
 
 
 

   CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020             PROCESSO Nº 100/2020 

Expedição: 30/07/2020                     Abertura: 12/08/2020, às 13 horas 

LICITANTE: Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante 

ENDEREÇO: Av. Evandi Américo Comarela, 385 - 4º andar – Bairro Esplanada  

CIDADE: Venda Nova do Imigrante                  UF: ES                 CEP: 29.375-000 

SITE:  www.camaravni.es.gov.br                      Tel.: (28) 3546-1149 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 Os recursos para atender as despesas constantes do presente Edital serão 
provenientes das seguintes dotações:  
 
001001.01031.00012.001 - Manutenção das atividades do Legislativo Municipal  
Elemento Despesa – 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
 
001001.01031.00013.001 – Aquisição de bens móveis e equipamentos para o Poder 
Legislativo 
Elemento Despesa – 4.4.90.52.00000 – Equipamento e Material Permanente 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
4.1 Está ressalvado ao Poder Legislativo Municipal, o direito de revogar o presente 
Pregão Presencial, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, ou anulá-la por 
ilegalidade total ou parcial, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, dando ciência de suas decisões às empresas 
participantes, sem que a esta caiba direito de reclamação ou indenização. 
 
4.2 Toda documentação apresentada para a presente licitação, incluída a proposta de 
preços, deverá ser redigida em Língua Portuguesa.  
 
4.3 O proponente arcará com todos os custos da preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
4.4 Caso as datas previstas para os eventos do presente Pregão sejam declaradas como 
feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, serão estes 
realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos. 
 
5. CLAUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos relativos ao presente certame ao 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Câmara de Venda Nova do Imigrante (ES), no 
horário de 12:00 às 18:00, de segunda à quinta-feira, e de 12:00 às 17:30 na sexta-feira, 
por meio do tel: (28) 3546-1149. 
 
5.2 Somente poderão participar deste PREGÃO, as licitantes que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos, além das disposições legais, 
independente de transcrição e que desenvolvam as atividades conforme objeto desta 
licitação e que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 
e que não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si. 
 
5.3 Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, licitantes que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Caso estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
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b) Caso estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III e IV da Lei 
Federal nº. 8.666/93 imposta por órgão ou entidade que integre a Câmara Municipal de 
qualquer esfera da Federação; 
 
c) Caso se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº. 
8.666/93 e alterações; 
 
d) Caso estejam impedidas, suspensas ou declaradas inidôneas em contratar com a 
Câmara Municipal, direta ou indireta, de qualquer esfera da federação. 
 
5.4 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante.  
 
5.5 Toda a documentação exigida pode ser apresentada em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente, ou cópias simples mediante a 
apresentação dos originais, para autenticação pelo Pregoeiro e equipe de apoio e/ou 
publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial do Estado, e suas respectivas alterações. 

5.6 Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada 
no início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a 
interposição de recursos. 
 
6. CLAUSULA SÉTIMA - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
6.1 Os licitantes que pretenderem beneficiar-se dos favorecimentos dispostos na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar os documentos 
dentro do envelope "Credenciamento", sob pena de preclusão de direito. 
 
6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Câmara Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito de certidões negativas. 
 
6.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Câmara convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 
 
6.3 Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar à Câmara outro 
documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, 
respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, 
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acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
 
6.4 Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal; 
 
6.5 O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Câmara Municipal, ser 
prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão; 
 
6.6 A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
6.7 Como critério de desempate, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão 
preferência sobre as demais licitantes, respeitado o intervalo percentual de 5 % (cinco 
por cento) superior ao melhor preço, conforme preceitua o art. 45, inciso I da Lei 123/06. 
 
6.8 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
6.8.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
6.8.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 6.8.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 6.7 na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
 
6.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
6.8.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão 
pública, após verificação da documentação de habilitação e proposta de preços. 
 
7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
7.1 Os licitantes deverão entregar os envelopes CREDENCIAMENTO, PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO no dia, hora e local definidos nesta Licitação, no item 1.2, em envelopes 
distintos, lacrados e rubricados, no Protocolo da Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante, devendo conter na parte externa frontal a seguinte indicação: 
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7.1.1   

 
  
 
 
 
 
 
 
7.1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Todas as folhas da documentação de habilitação poderão ser entregues na ordem 
sequencial, que estão listadas nos 12.1.1 a 12.1.3, a fim de facilitar e agilizar a 
conferência dos mesmos. 
 
7.3 No Envelope Nº 01 - "CREDENCIAMENTO" deverá conter informações/documentos 
exigidos na Cláusula Nona deste Edital.  
 
7.4 No Envelope Nº 02 - "PROPOSTA", deverá conter informações/documentos exigidos 
na Cláusula Décima deste Edital.  
 
7.5 No Envelope Nº 03 - "HABILITAÇÃO", deverá conter informações/documentos 
exigidos na Cláusula Décima Segunda deste Edital.  
 
 
7.6 Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes fora do prazo estipulado neste 
Pregão. 

ENVELOPE Nº 001 – CREDENCIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 

 
 

PREGOEIRO OFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ES 
Av. Evandi Américo Comarela, 385, 4º andar – Bairro Esplanada  

Venda Nova do Imigrante – ES. CEP: 29.375-000 
 

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ e ENDEREÇO 

ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 

 
 

PREGOEIRO OFICIAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ES 

Av. Evandi Américo Comarela, 385, 4º andar – Bairro Esplanada Venda 
Nova do Imigrante – ES. CEP: 29.375-000 

 
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ e ENDEREÇO 

ENVELOPE Nº 003 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 

 
 

PREGOEIRO OFICIAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ES 

Av. Evandi Américo Comarela, 385, 4º andar – Bairro Esplanada Venda 
Nova do Imigrante – ES. CEP: 29.375-000 

 
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ e ENDEREÇO 
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7.7 Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
7.8 Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega ao 
Pregoeiro, dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas 
recebidas intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato 
de terceiros. 
 
7.9 Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados 
os envelopes ou a entrega em local diferente do endereço indicado. 
 
7.10 Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes não 
abertos contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, 
à disposição dos licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis. Após este prazo, os 
mesmos serão destruídos. 
 
8. CLÁUSULA NONA - ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 Na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Pregão, será aberta a sessão 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sendo que nesta oportunidade os licitantes deverão 
apresentar os envelopes CREDENCIAMENTO, PROPOSTA e HABILITAÇÃO. 
 
8.2 O envelope "CREDENCIAMENTO" será aberto na hora e local indicados no 
preâmbulo do Edital. 
 
8.3 O envelope "PROPOSTA", será aberto após cumprido todos os procedimentos de 
credenciamento. 
 
8.4 O envelope "HABILITAÇÃO ", será aberto após cumprido todos os procedimentos, 
fase de lances, e finalização do certame, e somente será aberto os envelopes das 
licitantes vencedoras.  
 
9. CLÁUSULA NONA – CREDENCIAMENTO – ENVELOPE Nº 01  
 
9.1 O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no preâmbulo deste 
Edital, na sala de Licitações, no início da abertura do Pregão.  
 
9.2 O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances 
verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 
 
9.3 O Pregoeiro e Equipe de Apoio verificarão a documentação dos envelopes 
"Credenciamento" de todas as empresas licitantes. 
 
9.4 Os documentos retirados do envelope "Credenciamento" serão rubricados pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos 
interessados o exame dos mesmos no local. 
 
9.5 O resultado do Credenciamento será comunicado aos licitantes após o encerramento 
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desta primeira fase dos trabalhos. 
 
9.6 Após a fase de credenciamento, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
9.7 Os proponentes deverão apresentar, no envelope CREDENCIAMENTO, em original, 
ou qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou cópias simples 
mediante apresentação dos originais, para autenticação pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio, e/ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial do Estado, e suas respectivas alterações, os seguintes 
documentos: 

9.7.1 – Credenciamento, nos termos do ANEXO II, Caso o empresário individual, sócio, 
gerente ou diretor da Empresa não se faça presente na sessão, deverá enviar um 
representante munido de documento que o credencie para participação, em papel 
timbrado da empresa, constando no mínimo, nome e CNPJ, datado e assinado pelo 
representante legal da empresa, com poderes para representá-lo, respondendo pela 
empresa licitante, inclusive oferecer novos lances, firmar declarações, desistir ou 
apresentar recursos, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
presente certame, em nome do proponente. O representante será identificado através 
de qualquer documento de identidade emitido por órgão oficial, com foto, OU; 
 
9.7.1.1 - Procuração assinada pelo representante legal da Empresa com poderes 
constituídos no Contrato Social ou Estatuto ou Ata, caso não seja proprietário, diretor ou 
sócio com poderes para representá-la, respondendo pela empresa licitante, inclusive 
oferecer novos lances, firmar declarações, desistir ou apresentar recursos, assinar a ata 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do 
proponente. O representante será identificado através de qualquer documento de 
identidade emitido por órgão oficial, com foto, OU; 
 
9.7.1.2 - No caso de Proprietário, Diretor, Sócio ou assemelhado, bastará a cópia 
autenticada do Contrato Social registrado na Junta Comercial, exigido conforme item 
12.1.1 deste edital no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, identificado através de qualquer 
documento de identidade emitido por órgão oficial, com foto. 
 
9.7.2 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme 
ANEXO V, dando ciência de que cumpre todos os requisitos de habilitação, datado e 
assinado pelo representante legal da Empresa. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 
 
10.1 A proposta de preços, elaborada em conformidade com as condições indicadas 
neste PREGÃO, deverá apresentar os seguintes elementos: 
 
10.1.1 A Proposta de Preços, conforme ANEXO IV, deverá ser entregue digitada, 
impressa em uma via e salva em CD, conforme programa fornecido e retirado na Câmara 
de Venda Nova do Imigrante, contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo: 
Nome e CNPJ), em papel timbrado da empresa, datado, com nome legível e assinatura 
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de seu representante legal, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham 
a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo, contendo as seguintes informações: 
 
a) indicação dos itens constantes do Termo de Referência (ANEXO I), com a completa 
descrição dos mesmos, indicando a marca e modelo dos produtos a serem adquiridos, 
podendo ser desclassificada a proposta que omitir esses dados ou a eles acrescentar 
expressões como "referência" ou "similar" e "conforme nossa disponibilidade de 
estoque". Pode-se anexar prospectos, manuais ou outras informações do fabricante 
correspondente ao equipamento/material; 
 
b) preço unitário e total, expresso em moeda nacional, para cada lote, em algarismos, 
com duas casas decimais, incluindo todos os custos de transporte, todas as taxas, 
impostos e outros custos relacionados com o fornecimento; 
 
c) preço total de cada lote, se for o caso, expresso em moeda nacional, em algarismo, 
com duas casas decimais, incluindo todos os custos de transporte, todas as taxas, 
impostos, e outros custos relacionados com o fornecimento/execução; 
 
d) preço total da proposta comercial em algarismos e por extenso, expresso em moeda 
nacional, com duas casas decimais, incluindo todos os custos de transporte, todas as 
taxas, impostos, e outros custos relacionados com o fornecimento; 
 
e) validade da proposta, de 60 (sessenta) dias consecutivos contados do primeiro dia 
útil posterior a data da entrega das propostas; 
 
f) prazo de entrega, que não poderá ser superior a 30 dias corridos, contados da data 
do recebimento da Autorização de Fornecimento; 
 
g) Reconhecimento da plena aceitação e aplicação das normas e critérios deste Edital. 
 
10.1.2 Os preços ofertados, expressos em Real, com duas casas decimais, deverão 
compreender todas as despesas, inclusive com materiais, equipamentos, mão de obra 
com os respectivos encargos sociais e administrativos, sinalização, consumo de água e 
energia elétrica, combustíveis, material de expediente, depreciação de equipamentos, 
lucro, etc. Deverão estar neles incluídos também, todos os custos de transporte, taxas, 
impostos, embalagens, seguros, licenças e outros relacionados ao fornecimento dos 
materiais/equipamentos. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e 
suficientes para pagar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento 
adicional será considerada, sob qualquer pretexto; 
 
10.2 Os licitantes deverão apresentar cotação para todos os itens constantes do lote, se 
for o caso, sob pena de desclassificação. 
 
10.3 O licitante deverá informar na Proposta de Preços (ANEXO IV), o banco, 
agência e número de conta bancária da empresa, para depósito em conta, caso 
seja vencedora do certame. O número da conta deverá ser o mesmo da empresa 
vencedora da licitação (razão social e CNPJ). 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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11.1 O Pregoeiro procederá a abertura do Envelope 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, dos 
licitantes credenciados, verificando a conformidade de cada proposta com requisitos do 
edital, julgando-as e classificando-as pelo MENOR PREÇO POR LOTE, considerando, 
para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no Art. 4º, 
inciso VIII, IX e X e Lei Complementar nº 123/2006. 
 
11.2 O Pregoeiro e Equipe de Apoio verificarão a documentação dos envelopes 
"Proposta de Preços" de todas as empresas licitantes, que serão rubricados pelos 
mesmos e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o 
exame destes no local. 
 
11.3 O Pregoeiro e Equipe de Apoio examinarão as propostas para verificar se estão 
completas, se não ocorreram quaisquer erros na sua elaboração e se os documentos 
foram adequadamente assinados. 
 
11.4 Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste edital, 
quer por omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 
 
11.4.1 Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atenderem as disposições contidas neste edital; 
 
b) Apresentarem preços, simbólicos, irrisórios ou valor zero, incompatíveis com os 
preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto 
quando se referirem a materiais/equipamentos e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcelas ou à totalidade da remuneração; 
 
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 
licitantes; 
 
d) Qualquer limitação ou condição divergente do presente Pregão. 
 
e) Preços ou vantagens baseadas em propostas de outra empresa. 
 
f) Valor final de cada lote superior ao VALOR MÉDIO orçado pela Câmara Municipal, 
conforme Planilha Orçamentária (ANEXO VI). 
 
g) Proposta com valor manifestamente inexequível, conforme definidos nos parágrafos 
1º e 2º, inciso II, art. 48 da Lei 8.666/93; 
 
14.4.2 Será DESCLASSIFICADA SUMARIAMENTE a proposta que não for apresentada 
e salva em CD, utilizando o programa fornecido pela Câmara Municipal de Venda Nova 
do Imigrante-ES ou adquirido no site “el.com.br”, na aba “Portal do 
Cliente/Download”, item “Proposta Comercial”, VEDADA a apresentação das 
propostas em EXCEL, WORD e/ou QUALQUER OUTRO MEIO DIVERSO DO 
ESTIPULADO NESTE EDITAL. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

 

a) A empresa deverá solicitar, através do e-mail camaravni@camaravni.es.gov.br, o 
arquivo com extensão .PCA, que será carregado no programa descrito no subitem 
14.4.2, informando a Razão Social, CNPJ, telefones e endereço, para que possa ser 
realizado o cadastro da mesma no sistema da Câmara Municipal, e respondido com o 
envio do arquivo PCA necessário para a proposta de preço; 
 
b) O arquivo deverá ser aberto no programa descrito no subitem 14.4.2, preenchido os 
campos “MARCA” e “PREÇO UNITÁRIO”, e gravado em CD, o qual deverá estar dentro 
do “Envelope nº 02 - Proposta de Preços”. 
 
11.5 Erros aritméticos serão retificados, reservando ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o 
direito de corrigi-los na forma seguinte e de acordo com a seguinte base: 
 
11.5.1 Se houver discrepância entre palavras e cifras, prevalecerá o montante em 
palavras (por extenso). 
 
11.5.2 Se o proponente não aceitar a correção por extenso, sua proposta será rejeitada. 
 
11.5.3 O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes 
será retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
 
11.5.4 O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-
se o total proposto pelo corrigido. 
 
11.6 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem 
ofertas de redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Câmara 
Municipal. 
 
11.7 O Pregoeiro e Equipe de Apoio julgarão e classificarão as propostas, ordenando-as 
de forma crescente. 
 
11.8 O autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superior àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 
 
11.9 Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente os 
licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de 
valor. 
 
11.10 Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos e serão decididos pelo 
Pregoeiro no início dos lances. 
 
11.11 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação de propostas. 
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11.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas em Lei e neste Pregão. Dos lances ofertados não 
caberá retratação.      
 
11.13 Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo MENOR 
PREÇO POR LOTE. 
 
11.14 Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e houver proposta apresentada por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
11.14.1 A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada que apresentar a 
proposta com o percentual acima especificado, poderá cobrir a proposta das empresas 
de grande porte, sendo considerada detentora da melhor proposta no certame; 
 
11.14.2 O Pregoeiro e Equipe de Apoio deverão solicitar documentos que comprovem o 
enquadramento da licitante na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, conforme regras estabelecidas neste edital; 
 
11.14.3 Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão 
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas 
remanescentes, observada a ordem classificatória, para que exerçam seu direito de 
preferência; 
 
11.14.4 Caso não ocorra a contratação de Microempresas, Empresa de Pequeno Porte 
ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante 
que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame. 
 
11.15 Em seguida, O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira (s) classificada 
(s), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.16 Sendo aceitável as propostas, será aberto o ENVELOPE 03 - HABILITAÇÃO - e 
verificado o atendimento às exigências habilitatórias previstas neste Pregão. 
 
11.17 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para 
habilitação, O Pregoeiro examinará as propostas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao Pregão, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  
 
11.18 Constatado o atendimento às exigências fixada neste Edital (PROPOSTA DE 
PREÇOS e HABILITAÇÃO) a (s) licitante (s) será (ão) declarada (s) vencedora (s) sendo-
lhe (s) adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra manifestação de recurso.  
 
11.19 A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a uma ou mais licitantes.  
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11.20 Em caso de empate entre dois ou mais proponentes o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, procederão o sorteio, com base no parágrafo 2º do Art. 45 da Lei 8.666/93 ou Lei 
Complementar 123/06, vedado qualquer outro processo. 
 
11.21 Será considerada vencedora a licitante que, satisfeita todas as etapas e exigências 
deste edital, tenha apresentado a proposta de menor preço por LOTE. 
 
11.22 O resultado do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS será comunicado aos 
licitantes após o encerramento desta fase dos trabalhos. 
 
11.23 O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão desclassificar propostas de licitantes até 
a assinatura do contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua 
idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 
 
11.24 Após a abertura das propostas não serão aceitas solicitações de cancelamentos, 
retificações de propostas ou itens, alteração no Cálculo dos valores unitários dos preços. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.1 Os licitantes deverão apresentar os documentos, que deverão estar contidos no 
Envelope nº 003 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO), a seguir relacionados: 
 
12.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Cédula de identidade dos sócios; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores e todas as alterações contratuais, 
caso não haja consolidação, a fim de comprovar se a atividade licitante é condizente com 
o objeto licitado; 
 
c) Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
d) Declaração de cumprimento ao disposto no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 
XXXIII, que não emprega menor, conforme modelo do ANEXO III desta Tomada de 
Preço; 
 
e) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, 
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, conforme Artigo 32, § 2º da Lei 8.666/1.993, como exemplificado no ANEXO 
VI. 
 
12.1.2 REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de Regularidade de Situação relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, com validade na data da realização da Licitação;  
 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com validade na data da realização da 
Licitação; 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da Licitante, com validade 
na data da realização da Licitação; 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Empresa, com validade 
na data da realização da Licitação; 
 
f) Alvará de funcionamento e localização em vigor, emitido pelo órgão fiscal da Sede da 
Licitante; 
 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
 
12.1.3 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
b) Declaração de aptidão para desempenho de atividades semelhantes já prestadas, 
fornecida por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado;  
 
c) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar declaração do 
respectivo enquadramento assinada pelo Contador responsável devidamente registrado 
no órgão competente (CRC); ou Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial. A 
declaração do contador ou a certidão da Junta Comercial deverão estar com data do 
exercício financeiro vigente. 
 
d) Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da 
matriz ou filial (caso exista) da empresa licitante. Não serão aceitos documentos 
emitidos parte pela matriz e parte pela filial; 
 
e) A falta de quaisquer dos documentos acima mencionados, ou apresentação dos 
mesmos com prazo vencido, em desacordo com o presente edital, implicará na 
inabilitação de participar deste certame. 
 
13. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
13.1 O Pregoeiro e Equipe de Apoio verificarão a documentação dos envelopes 
"Habilitação" das empresas licitantes vencedoras. 
 
13.2 Os documentos retirados do envelope "Habilitação" serão rubricados pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos 
interessados o exame dos mesmos no local. 
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13.3 Caso o Pregoeiro e Equipe de Apoio julguem conveniente, a seu exclusivo critério, 
poderão suspender a reunião a fim de que tenham melhores condições para analisar a 
documentação apresentada. 
 
13.4 Ultrapassada a fase de CREDENCIAMENTO e PROPOSTA DE PREÇOS dos 
concorrentes e abertas os documentos de habilitação, não cabe desclassificá-las por 
motivo relacionado com o credenciamento e proposta de preços, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
13.5 O Pregoeiro durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 
demais condições que julgar necessário a fim de pôr ordem ao certame. 
 
13.6 Sendo aceitável as propostas, será aberto o ENVELOPE 03 - HABILITAÇÃO - e 
verificado o atendimento às exigências habilitatórias previstas neste Pregão. 
 
13.7 Constatado o atendimento às exigências fixada neste Edital (PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO) a (s) licitante (s) será (ão) declarada (s) vencedora (s) sendo-lhe (s) 
adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra manifestação de recurso.  
 
13.8 A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a uma ou mais licitantes.  
 
13.9 O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, 
sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou 
documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, 
se por ventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as 
disposições contidas neste Pregão ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
 
13.10 Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Câmara poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 
da inabilitação/desclassificação, conforme Art. 48, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93. 
 
13.11 O Pregoeiro e a Equipe de Apoio lavrarão a ata da reunião, da qual constarão 
registro da documentação do credenciamento, habilitação e propostas recebidas e 
abertas, as propostas não abertas e devolvidas, as decisões proferidas no momento e 
demais ocorrências da reunião. 
 
13.12 Só poderão assinar a ata e rubricar os documentos o representante da licitante. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Pregão por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 10.520/02 , Lei nº  8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar 
nº 123/2006, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes da habilitação, devendo a Câmara Municipal julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no parágrafo 1º do Art. 113 da Lei 8.666/93. 
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14.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não 
caracteriza como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

14.3 Se procedente e acolhida a impugnação do ato convocatório, seus vícios serão 
sanados e, caso necessário, nova data será designada pela Câmara Municipal, para a 
realização do certame. 

14.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

14.5 Dos atos relacionados à este procedimento licitatório  cabem os recursos previstos 
na Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06, sendo 
a autoridade superior para o recurso o Presidente da Câmara Municipal, por intermédio 
do Pregoeiro, que poderá reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir devidamente 
informado. 

14.6 O recurso deverá ser protocolado na Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante, no endereço constante do preâmbulo deste Edital, no horário de 12:00 às 
18:00 horas, de segunda à quinta-feira ou de 12:00 às 17:30 na sexta-feira. 

14.7 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, nos caso de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Rescisão do Contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 

e) Aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

14.8 Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal da declaração de 
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato. 

14.9 A intimação dos atos referidos no subitem 14.7, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", 
excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 14.8, será feita 
através da publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos, se presentes 
os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita 
por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata. 

14.10 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 14.7 terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

14.11 Decairá do direito de impugnar o Pregão, o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura das propostas, no mesmo horário e local indicado no 
item 14.6. 
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14.12 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito do recurso e a adjudicação será feita ao Licitante vencedor.  

14.13 Não serão conhecidas as impugnações e recursos protocolados fora do local e 
horário, previstos no item 14.6, deste Edital. 

14.14 Não serão admitidos recursos meramente protelatórios ou quando não 
apresentadas pelo proponente, as razões para interposição do recurso.  

14.15 Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo, na forma do 
Art. 109, parágrafo 2º da Lei 8.666/93. 

14.16 O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.17 Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 

a) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes 
específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório; 

b) serem apresentados, através de protocolo, devidamente assinado pelo representante 
legal da empresa, inclusive com cópia autenticada do Contato Social ou procuração com 
poderes constituídos para tal fim; 

c) Recursos apresentados fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

14.18 Os recursos e representações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, digitados e 
impressos em uma via, devidamente fundamentados e se for o caso, acompanhados da 
documentação pertinente. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
15.1 A classificação das propostas, o julgamento das propostas e das habilitações serão 
submetidas à autoridade superior para deliberação quanto à adjudicação e homologação 
do objeto do Pregão, caso ocorra recurso. 
 
15.2 Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem 
adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a 
homologação pela autoridade superior. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1 O prazo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir da assinatura do contrato. 
 
16.2 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis através de depósito em 
conta corrente da empresa vencedora, após a entrega do material, apresentação da Nota 
Fiscal – Fatura e ainda, após atestado pelo setor competente; 
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16.3 A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES reserva-se, ainda, o direito de 
recusar o produto que não atender às especificações contidas no objeto deste edital, ou 
que sejam considerados inadequados pela mesma. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES E SANÇÕES 
 
17.1 A empresa vencedora do certame deverá observar rigorosamente as condições 
estabelecidas, neste Edital, para entrega do material. Caso haja algum descumprimento 
do estabelecido no Edital, a Câmara poderá aplicar ao licitante vencedor todas as 
penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/83 além de: 
 
I – Advertência; 
II - Multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor Contratado; 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal pelo 
prazo de 02(dois anos); 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a Câmara Municipal 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que o 
contratado ressarcir a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de sanção. 
 
17.2 O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará o licitante vencedor à aplicação 
de multa de mora, nas seguintes condições: 
 
17.3 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a 
incidir sobre o valor total do certame; 
 
17.4 A aplicação da multa de mora não impede que a Câmara Municipal aplique as outras 
sanções previstas no item 17.1 deste edital, conforme Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
18. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 Compete a Licitante fazer minucioso exame da licitação, das normas e 
especificações, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências ou erros 
porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimento, até 03 (três) dias 
úteis antes da data marcada para a entrega das propostas; 
 
18.2 A presente licitação poderá ser anulada ou revogada por autoridade competente, 
devido a razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado, conforme previsão no art. 49 da 
Lei 8.666/93; 
 
18.3 As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão dirimidas a juízo do Pregoeiro 
e equipe de apoio, na presença dos licitantes, ou deixadas para posterior deliberação, 
devendo os atos serem registrados em ata; 
 
18.4 Caso a data marcada para a presente licitação coincida com feriado ou ponto 
facultativo decretado pelo Poder Público, será a mesma realizada no primeiro dia útil 
posterior, permanecendo o mesmo horário e local; 
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18.5 A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante reserva-se o direito de aumentar 
ou diminuir o objeto da presente licitação até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
de acordo com o § 1º do Art. 65 da Lei Federal 8.666/93, servindo, como base de cálculo 
os preços unitários da proposta; 
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CADERNO DE LICITAÇÃO 
 
19.1 Fazem parte integrante do presente Edital: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial para o Representante da Empresa 
ANEXO III – Modelo de Declaração de inexistência de trabalho de menor 
ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços 
ANEXO V – Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos 
ANEXO VI – Planilha Orçamentária 
ANEXO VII – Minuta do Contrato 
 
 
Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de julho de 2020. 
 
 
 

GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA 
Pregoeiro Oficial 

DE ACORDO: 

               FRANCISCO CARLOS FOLETTO          LARISSA F. LADEIA CALIMAN 
                            Presidente da Câmara               Procuradora Geral OAB: 16.506 ES 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da 

Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências 

estabelecidas neste termo de referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a aquisição de um projetor multimídia e uma câmera fotográfica para 

a execução e registro de apresentações ao público pela Câmara Municipal de Venda 

Nova do Imigrante – ES. 

Justifica-se a aquisição de tablets para mobilidade na execução de tarefas e 

acesso as informações referentes a projetos em tramitação na câmara, possibilitando 

melhor acompanhamento e informação à população. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Lote Quant. Descrição do Objeto 

01 01 

Projetor multimídia: 

1. Sistema de projeção:  Tecnologia 3LCD de 3 chips;  
2. Método de projeção:  Frontal / Traseiro / Teto; 
3. LCD Screen: 0,67 polegadas (D10); 
4. Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 
5. Número de pixel: 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x 3; 
6. Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3600 lumens; 
7. Brilho de branco - Saída de luz branca: 3600 

lumens; 
8. Razão de aspecto: 16:10; 
9. Resolução nativa: WUXGA; 
10. Tipo de lâmpada: 210W UHE; 
11. Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal), 10.000 

horas (ECO); 
12. Correção de efeito trapézio:  Vertical: -30° +30,  

Horizontal: -30° +30°; 
13. Razão de contraste: 15.000:1; 
14. Reprodução de cor: 1 bilhão de cores; 
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15. Lentes de Projeção Tipo:  Zoom Óptico (Manual) / 
Foco Manual; 

16. Número do comprimento de foco: 1.5-1.71; 
17. Tamanho da tela: 30" a 300" (0.87m - 10.98 m); 
18. Comprimento do foco:  20.42 mm - 24.50 mm; 

 
19. Razão de zoom: 1-1.2; 
20. Tampa da lente: Slide lens shutter; 
21. Garantia: Projetor: 3 anos / Lâmpada: 90 dias. 

Referência: Epson PowerLite Full HD U42 

02 01 

Câmera fotográfica: 

1) Acompanhar lente 18-135mm compatível com a 
câmera ofertada; 

2) Armazenamento: 
 Cartões de Memória aceitos SD, SDHC e SDXC; 
 Compatível com cartões: 

o SD speed class; 
o UHS speed class;  
o Eye-Fi. 

 
3) Sensor de imagem: 

 Tipo: Sensor CMOS; 
 Total de Pixels: Aprox. 24.2 Megapixels; 
 Pixels efetivos: Aprox. 25.8 Megapixels; 
 Aspect Ratio: 3:2 (Horizontal: Vertical); 
 Sistema de Cor do Filtro: Filtros de cores 

primárias RGB; 
 Filtro "Low-Pass": Posição fixa em frente ao 

sensor; 
 Recursos contra poeira: 

o (1) Unidade de sensor Auto Limpante; 
 Remove a poeira aderida ao filtro 

"Low-Pass"; 
 Execução automática de auto-limpeza 

(leva aprox. 2 segs.) ao ligar e desligar 
a câmera. 

o (2) Eliminação de dados de poeira aderida 
 As coordenadas de poeira aderida ao 

filtro low-pass são detectadas por um 
disparo teste e aplicadas às imagens 
subsequentes; 

 As informações das coordenadas de 
poeira aplicadas às imagens são 
usadas pelo software para apagar os 
pontos de poeira automaticamente.  

4) Sistema de gravação: 
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 Formato de gravação: Em conformidade com 
Design Rule for Camera File System 2.0 and EXIF 
2.3; 

 Formato da Imagem 
o Fotos: JPEG, RAW (14 bit - Original da 

Canon), M-RAW, S-RAW, RAW+JPEG, M-
RAW+JPEG, S-RAW+JPEG; 

o Vídeos: MOV (Full HD: MPEG4 AVC/H.264*; 
Áudio: Linear PCM), MP4 (Vídeo: MPEG4 
AVC/H.264*; Áudio: AAC) * Taxa de bits 
(média) variável; 

 Tamanho do Arquivo: 
o 3:2 Proporção da Tela 

 Grande: 24.0 Megapixels (6000 x 
4000); 

 Médio: Aprox. 10.6 Megapixels (3984 
x 2656); 

 Pequeno 1: Aprox. 5.9 Megapixels 
(2976 x 1984); 

 Pequeno 2: Aprox. 2.5 Megapixels 
(1920 x 1280); 

 Pequeno 3: Aprox. 0.35 Megapixels 
(720 x 480); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
o 4:3 Proporção da Tela 

 Grande: Aprox. 21.3 Megapixels (5328 
x 4000); 

 Médio: 9.5 Megapixels (3552 x 2664); 
 Pequeno 1: Aprox. 5.3 Megapixels 

(2656 x 1992); 
 Pequeno 2: Aprox. 2.2 Megapixels 

(1696 x 1280); 
 Pequeno 3: Aprox. 0.31 Megapixels 

(640 x 480); 
 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
o 16:9 Proporção da Tela 

 Grande: Aprox. 20.2 Megapixels (6000 
x 3368); 

 Médio: Aprox. 8.9 Megapixels (3984 x 
2240); 
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 Pequeno 1: Aprox. 5.0 Megapixels 
(2976 x 1680); 

 Pequeno 2: Aprox. 2.1 Megapixels 
(1920 x 1080); 

 Pequeno 3: Aprox. 0.29 Megapixels 
(720 x 408); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
o 1:1 Proporção da Tela 

 Grande: Aprox. 16.0 Megapixels (4000 
x 4000); 

 Médio: Aprox. 7.1 Megapixels (2656 x 
2656); 

 Pequeno 1: Aprox. 3.9 Megapixels 
(1984 x 1984); 

 Pequeno 2: Aprox. 1.6 Megapixels 
(1280 x 1280); 

 Pequeno 3: Aprox. 0.23 Megapixels 
(480 x 480); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
 Numeração de Arquivos: As 3 opções de 

numeração de arquivo seguintes podem ser 
selecionadas:  

 
o Numeração contínua: A numeração de 

imagens capturadas continua mesmo após 
substituir o cartão de memória; 

o Restauração Automática: Ao substituir o 
cartão de memória da câmera, a numeração 
dos arquivos reinicia a partir de 0001. Se o 
cartão já contém imagens, a numeração 
continuará a partir do último arquivo gravado 
no cartão; 

o Restauração Manual: Reinicia a numeração 
dos arquivos a partir de 0001 e cria uma 
nova pasta automaticamente.  
 

 Perfil de Cor: sRGB, Adobe RGB; 
 Estilo da Fotografia: Auto, Padrão, Retrato, 

Paisagem, Detalhes Finos, Neutro, Fiel, 
Monocromático, Definição do Usuário 1-3. 
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5) Balanço de branco: 
 Configurações: Auto, Luz Diurna, Sombra, 

Nublado, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente 
Branca, Flash, Personalizado, Configuração da 
Temperatura de Cor. Efetivo também em 
Crepúsculo e Pôr do Sol; 

 Balanço de Branco Automático: Opção entre 
Prioridade de Ambiência e Prioridade de Branco; 

 Compensação de Temperatura de Cor: 
o Azul / âmbar: ±9 níveis; 
o Magenta / Verde: ±9 níveis; 
o Correção baseada na temperatura de cor do 

balanço de branco ativa; 
 Transmissão de Informação de Temperatura das 

Cores: Fornecido. 
 

6) Visor embutido: 
 Tipo: Visor ótico do tipo Pentaprisma ao nível dos 

olhos; 
 Cobertura: 

o 3:2 - aprox. 100% na vertical e na horizontal; 
o 4:3 - aprox. 100% na vertical e 97% na 

horizontal; 
o 16:9 - aprox. 97% na vertical e 100% na 

horizontal;  
o 1:1 - aprox. 100% na vertical e 96% na 

horizontal. 
Considerando distância mínima de visão de 

aprox. 22mm. 
 Magnificação: Aprox. 0.95x (com lente 50mm em 

infinito, -1m-1) / Ângulo de Visão de 28.3°; 
 Distância mínima de visão (Eye Point): Aprox. 

22mm (a -1m-1 do centro ótico da lente); 
 Correção de Dioptria: Ajuste de dioptria de -3.0 a 

+1.0m-1; 
 Tela de Focagem: Fixa; 
 Informações do Visor: Visualização de 

informações com o LCD. 
o Modo de seleção da área de AF; 
o Informação do ponto de AF; 
o Área da moldura de AF; 
o Ponto de medição circular; 
o Nível eletrônico; 
o Grade; 
o Linha de aspecto (4:3, 16:9, 1:1); 
o Detecção de luz intermitente; 
o Símbolo de advertência. 
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 Pré-visualização da Profundidade de Campo: 
Fornecido; 

 
7) Autofoco: 

 Tipo: Sistema TTL secundário de detecção de 
diferença de fase na formação de imagem com 
sensor CMOS de AF dedicado; 

 Modos de Focagem:  
o Autofoco; 
o One-Shot AF; 
o Al Servo AF Preditivo (Al Servo AF III+); 
o AI Focus AF; 
o Alterna entre One-Shot AF e AI Servo AF 

automaticamente; 
o Foco manual. 

 Seleção de Pontos AF 
o Seleção Manual: 1 ponto AF; 

A marca de verificação não pode ser 
removida desta opção.  

o Seleção Manual da Zona: Zone AF 
Todos os pontos AF divididos em nove zonas 
de focagem; 

o Seleção Manual da Zona: Ampla Zona AF 
Todos os pontos AF divididos em três zonas 
de focagem; 

o Seleção Automática: 45 pontos de AF. 
 Auxiliar AF: 

o Disparo intermitente do flash embutido; 
o Alcance efetivo: Aprox. 4,0 m do centro, 

aprox. 3,5 m da área periférica. 
 
 

8) Controle de exposição: 
 Modos de Medição: Medição de 63 zonas (18x12) 

com sensor de medição RGB+IR de 
aproximadamente 7.560 e de abertura total TTL. Os 
seguintes modos de medição selecionáveis: 

o (1) Medição matricial (ligada a todos os 
pontos AF); 

o (2) Medição parcial na região central visor 
ótico (aprox. 6,0% do visor ótico); 

o (3) Medição pontual (aprox. 3,8% do visor 
ótico); 

o (4) Medição média com predominância ao 
centro; 

 Intervalo de Medição: EV 1-20 (em temperatura 
ambiente, ISO 100, com medição avaliativa);  

 Sistema de Controle de Exposição: 
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o Zona Criativa 
 Programa AE (selecionável); 
 Prioridade do Obturador AE; 
 Prioridade de Abertura AE; 
 Exposição Manual; 
 Bulb; 
 Modo de Disparo Personalizado C1 ou 

C2; 
o Zona Básica: 

 Cena Automática Inteligente 
(Programa AE / não selecionável); 

 Flash Desligado; 
 Creative Auto; 
 Cenas Especiais; 
 Comida; 
 Crianças; 
 Luz de Velas; 
 Retrato Noturno; 
 Cena noturna sem tripé; 
 Controle de Contraluz HDR; 
 Retrato; 
 Paisagem; 
 Close-up; 
 Esporte; 
 Filtros Criativos; 
 Preto e Branco Granulado; 
 Foco Suave; 
 Efeito Olho-de-Peixe; 
 Efeito Câmera de Brinquedo; 
 Efeito MiniaturaEfeito Pintura a Água; 
 Arte HDR Normal; 
 Arte HDR Vívida; 
 Arte HDR Forte; 
 Arte HDR Relevo. 

 
 Compensação de Exposição 

o Manual: ±5 pontos em incrementos de 1/3 ou 
1/2 ponto;  

o AEB: ±3 pontos em incrementos de 1/3- ou 
1/2 ponto; 
Indicado em até ±3 pontos na tela LCD e no 
visor ótico; 
 

 Bloqueio AE 
o Bloqueio automático de AE: 

No modo One-Shot AF com medição 
matricial, o bloqueio AE tem efeito quando o 
foco é alcançado; 
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o Bloqueio manual de AE: 
Nos modos P, Av, Tv e M, habilitado com o 
botão de bloqueio de AE.  

 
9) Obturador: 

 Tipo: Obturador vertical mecânico do tipo plano 
com velocidade controlada eletronicamente; 

 Velocidade do Obturador: 
1/8000 até 30 seg., Bulb (Faixa de velocidade total 
do obturador. O intervalo disponível varia conforme 
o modo de disparo), X-sync em 1/250 seg. Controle 
da faixa de velocidade do obturador pode ser 
definida.  

 Disparador: Disparador suave eletromagnético; 
 Temporizador: 10 seg ou 2 seg de atraso; 
 Tempo de Liberação do Obturador: 

o 1. Durante SW-1 ON, intervalo de tempo 
entre SW-2 ON e início da exposição: Aprox 
0,06 seg; 

o 2. O intervalo de tempo entre SW-1 / SW-2 
ON simultâneo e início da exposição: Aprox. 
0,14 seg. 

 
10) Flash embutido: 

 Tipo: Flash pop-up embutido, retrátil, de 
acionamento automático e posicionado próximo ao 
pentaprisma; 

 Sistema de Medição do Flash: Flash automático 
E-TTL II com todos os Speedlites EX; 

 Número Guia: Aprox. 12m (em ISO 100);  
 Cobertura do Flash: Até aprox. 17 mm de 

distância focal (equivalente a aprox. 28 mm em 
formato 35 mm); 

 Bloqueio FE: Fornecido; 
 Compensação de Exposição do Flash: ±3 pontos 

em incrementos de 1/3- ou 1/2-pontos; 
 

11) Flash: 
 Flash EOS Dedicado: Autoflash E-TTL II com 

todos os Speedlites EX; 
 Comunicação inteligente de zoom entre Flash e 

Câmera: Fornecido; 
 Medição do Flash: Flash automático E-TTL II; 
 Compensação de Exposição d Flash: ±3 pontos 

em incrementos de 1/3 ou 1/2 ponto; 
 Bloqueio FE: Fornecido; 
 Configurações do Flash Externo: 
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o Controle do Flash Externo; 
- Disparo do Flash ; 
- Medição do Flash E-TTL II;  
- Modo do Flash; 
- Disparo de flash por transmissão sem fio 
via rádio; 
- Disparo de flash por transmissão ótica sem 
fio; 
- Zoom; 
- Configuração de Sync; 
- Compensação de Exposição do Flash  
- FEB; 
- Limpar Configurações; 

o Função de Configuração de Flash: 
Personalizado. 

 
12) Sistema de acionamento: 

 Modos de Acionamento: 
o Disparo Único; 
o Disparo Contínuo de alta velocidade; 
o Disparo contínuo de baixa velocidade; 
o Disparo único silencioso; 
o Disparo contínuo silencioso; 
o Temporizador/controle remoto de 10 seg; 
o Temporizador/controle remoto de 2 seg; 

 Velocidade do Disparo Contínuo: 
o Disparo contínuo de alta velocidade: aprox. 

7.0 fps  
 

 Sequência Máxima: 
o Disparo contínuo de baixa velocidade: Máx. 

aprox. 3.0 fps; 
o Disparo contínuo silencioso: Máx. aprox. 3.0 

fps; 
 

13) Funções de visualização direta: 
 Modos de Fotografia: Fotos e Vídeos; 
 Focagem: 

o Dual Pixel CMOS AF 
 Dual Pixel CMOS AF possível com 

todas as lentes EF; 
 Contraste de AF não fornecido; 

o Foco Manual: Magnifica a imagem em 5x or 
10x com focagem manual.  

 Modos de Medição: 
o Medição Avaliativa (315-zone); 
o Medição parcial (aprox. 6,1% do visor ótico); 
o Medição pontual (aprox. 2,6% do visor ótico); 
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o Medição ponderada com predominância ao 
centro.  

 Intervalo de Medição: EV 0-20 (temperatura 
ambiente, ISO 100, com medição avaliativa);  

 Exibição de Grade: 
o 3x3; 
o 6x4; 
o 3x3 + diagonal. 

 Simulação de Exposição: Possível; 
 Disparo Silencioso: Fornecido (Modo 1 e Modo 2); 
 

14) Gravação de vídeo: 
 Formato de Arquivo 

o MOV: 
Vídeos: MPEG-4 AVC/H.264  
Áudio: PCM Linear  

o MP4: 
Vídeos: MPEG-4 AVC/H.264 
Áudio: AAC  

 Tempo do Disparo Contínuo 
o Tempo de filmagem contínua em MOV 
o Taxa de bits MP4 indica apenas a saída de 

vídeo, áudio não está incluído. 
 Focagem 

o Dual Pixel CMOS AF  
 Compensação de Exposição: 

o ± 3 pontos em incrementos de 1/3 ou 1/2 
ponto 

o Fotos: ± 3 pontos  
 

15) Monitor LCD: 
 Tipo: Visor LCD, TFT colorido; 
 Tamanho do Monitor: Wide 3,0 pol. (relação de 

aspecto de tela de 3:2), Aprox. 3,03 pol. na 
diagonal; 

 Pixels: Aprox. 1.040.000 pontos; 
 Cobertura:  

o Aprox. 100%; 
o Ângulo de visão: aprox. 170° vertical e 

horizontalmente; 
 Controle de Brilho: Ajustável a um de sete níveis; 
 Idiomas da Interface: 25 idiomas (Inglês, alemão, 

francês, holandês, dinamarquês, português, 
finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, 
grego, russo, polonês, checo, húngaro, romeno, 
ucraniano, turco, árabe, tailandês, chinês 
tradicional/simplificado, coreano e japonês)  
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16) Reprodução:  
 Formato de Exibição 

Visualização de Imagens: Imagem única (sem 
informações de disparo), Imagem única (com 
informações básicas), Imagem única (com 
informações de disparo: informações detalhadas, 
objetiva/histograma, balanço de brancos, estilo de 
imagem 1, estilo de imagem 2, espaço de 
cor/redução de ruído, correção de aberração da 
objetiva), visor por índice (4/9/36/100 imagens)  

 Alerta de superexposição: Na exibição de imagem 
única, as áreas superexpostas em destaque 
piscarão. 

 
17) Proteção e exclusão de imagens: 

 Proteção: A proteção contra exclusão pode ser 
aplicada/cancelada para uma única imagem, todas 
as imagens de uma pasta ou todas as imagens do 
cartão.  

 Apagar: Apagar uma única imagem, imagens 
selecionadas, todas as imagens da pasta, todas as 
imagens do cartão ou apagar somente imagens não 
protegidas.  

18) Impressão direta: 
 Impressoras Compatíveis: Impressoras 

compatíveis com PictBridge (LAN sem fio)  
 Imagens para Impressão: Imagens RAW e JPEG 

em conformidade com o Design rule for Camera File 
System. 

 
19) DPOF: Digital Print Order Form 

 DPOF: Compatível com DPOF versão 1.1; 
 

20) Personalização: 
 Funções de Personalização: 26 funções 

personalizadas são configuráveis; 
 Configurações do Usuário: 

o Funções podem ser atribuídas aos seguintes 
botões: 

 Botão do obturador parcialmente 
pressionado; 

 Botão AF-ON; 
 Botão de bloqueio AE; 
 Botão de profundidade de campo;  
 Botão Af Stop da Lente; 
 Botão SET; 
 Seletor principal; 
 Seletor de controle rápido; 
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 Multicontrolador. 
 Registro Meu Menu: Até seis opções de menu 

(abas) e funções personalizadas podem serem 
registradas. Até cinco abas de Meu Menu podem 
ser adicionadas. 

 
21) Interfaces: 

 Saída USB: SuperSpeed USB (USB 2.0) 
- Para comunicação com PC;  
- Para conexão com GP-E2; 
- Para conexão com Connect Station;  

 Saída de Vídeo: HDMI do tipo C (resolução muda 
automaticamente); 
 

22) Energia 
 Bateria: Bateria LP-E6N (LP-E6). Quando usada 

uma empunhadura de bateria, podem ser instaladas 
duas unidades de bateria LP-E6N (LP-E6) ou seis 
pilhas AA/R6.  

 
 

 Número de Disparos: 
o Disparos através do visor: aprox. 960 

disparos (em temperatura ambiente); 
o Disparos através do visor: aprox. 860 

disparos (em baixa temperatura); 
o Disparos pelo modo de visualização direta: 

aprox. 300 disparos (em temperatura 
ambiente); 

o Disparos pelo modo de visualização direta: 
aprox. 270 disparos (em baixa temperatura); 

o Tempo de Gravação de Filmes: aprox. 1 h 50 
min (em temperatura ambiente); 

o Tempo de Gravação de Filmes: aprox. 1 h 40 
min (em baixa temperatura). 

 Nível da Bateria: Verificação do nível de bateria 
automática ao ligar a câmera. O nível da bateria é 
indicado em 6 níveis. O nível é exibido no LCD e no 
visor ótico. Quando usada a empunhadura de 
bateria com pilhas AA/R6, o nível de bateria é 
indicado em quatro níveis.  

 Economia de Energia: A câmera desativa após 
determinado período sem uso, conforme pré-
configuração (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 15 min ou 
desativado).  

 Data/Hora Bateria: Bateria secundária integrada.  
Mantém data/hora por aprox. 3 meses quando 
totalmente carregada. 
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Tempo de recarga: Aprox. 8 h. para ser capaz de 
manter a data/hora certa por um mês após a 
exaustão energia da bateria principal.  

 Tempo de Inicialização: Aprox. 0,16 seg. (baseado 
no padrão CIPA)  

23) Dimensões e peso: 
 Dimensões (LxAxP) 

Aprox. 139,0 x 105,2 x 78,5 mm  
 Peso 

Aprox. 730 g (padrão CIPA) 
Aprox. 650 g (somente corpo)  

 
24) Condições de operação: 

 Temperatura de Operação 
32-104°F/0-40°C  

 Humidade de Operação 
85% ou menos; 

 
Referência: Canon DSLR EOS 80D com Lente 18-135mm. 

03 01 

Bateria para câmera fotográfica: 
 

 Compatível para o modelo de câmera ofertada; 
 Original do mesmo fabricante da câmera ofertada; 
 Capacidade De Carga 1865 Mha; 

 
Referência: Canon LP-E6N para 80d. 

04 01 

Cartão de memória para câmera fotográfica: 
 

 Classe: 10; 
 Interface: UHS-I; 
 Capacidade: 64GB; 
 Velocidade de Leitura: até 150MB/s; 
 Velocidades de Gravação: até 60MB/s; 
 Velocidade de Vídeo: U3, V30; 
 Fator de Forma: SD/SDXC; 
 Dimensões: 24 x 32 x 2.1 mm; 

Compatibilidade:  
 Compatível com todos os dispositivos com slot 

SD/SDHC/SDXC. 
 

Referência: Sandisk SD SDXC Extreme 64gb 150 mb/s U33. 
 

05 01 

Flash para câmera fotográfica: 
 

 Número guia: 58m (para 105mm, ISO 100); 
 Flash Mode: M, S1, S2, Multi-Mode; 
 Giro da cabeça na vertical: 0-90 graus; 
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 Giro da cabeça na horizontal: 0-270 graus; 
 Energia: 4 X AA baterias (Alcalinas ou Ni-MH); 
 Duração da Bateria: 100 - 1500 vezes (baterias 

recarregáveis com boa carga); 
 Tempo de Reciclagem: Aprox. 3 Seg. (baterias 

recarregáveis com boa carga); 
 Slave Mode S1: Normal Optic Slave; 
 Slave Mode S2: Pre-flash Cancel Slave; 
 Temperatura da Cor: 5600K; 
 Duração do Pulso: 1/200S - 1/20000S; 
 Ajuste de Potência: 8 níveis (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64, 1/128) e cada nivel tem 8 subniveis de 
ajuste fino; 

 Zoom: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm; 
 Compatível com a câmera ofertada; 

 
Referência: Yongnuo YN560 III. 

06 01 

Carregador de pilhas: 
 Tempo Médio de Carga: 5hrs – 15hrs; 
 Tipo de pilha inclusa: AA (capacidade 2500mAh); 
 Voltagem: Bivolt (110 / 220 volts); 
 Tipo de bateria/pilha que recarrega: AA; AAA (Ni MH 

Recarregáveis); 
 Luz indicadora de carga; 
 Potência: 2,5W; 
 Frequência de entrada: 50/60 Hz; 

Recursos: 
 Duração 3 vezes maior que pilha alcalina comum; 
 8 pilhas recarregáveis de 2.500mAh inclusas. 
 Ni-MH: CycleEnergy AA 2500mAh; 
 Carga da Pilha: 0.1ltA 16h; Corrente de carga: 900mA; 

Saída de carga: 1.0V 
Controle automático para interrupção de carga: 

 Temporizador para interrupção da carga; 
 Detecção de Pilha Alcalina; 
 Monitoramento de Voltagem; 
 Indicador de LED detector de pilhas; 
 Pode carregar até 4 pilhas tipo AA ou AAA 

recarregáveis; 
 Baixa Auto-Descarga;  

Referência: Carregador de pilhas Sony BCG-34HH4GN + Kit 
08 Pilhas. 
 

07 01 

Tripé para câmera fotográfica: 
 Tripé Universal Alumínio 1.75m; 
 Compatível com a câmera ofertada acima; 
 Cabeça móvel para diversos ângulos; 
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 Nivelador de bolha; 
 Pernas em alumínio com 36 mm de diâmetro; 
 Altura ajustável em 3 seções em prolongadores com 

travas; 
 Pés emborrachados antiderrapantes; 
 Braço para rotação da base da câmera; 
 Haste Central; 
 Altura: Aproximadamente 175 cm com a câmera em 

cima; 
 Bolsa para transporte. 

08 01 

Bolsa para câmera fotográfica: 
 Externamente confeccionada em nylon; 
 Internamente em espuma Pack e EVA de 6 mm; 
 Alça de mão, Alça Tiracolo e Passador de cinto. 
 Compartimento bolso Frontal para carregar pilhas 

cartões; 
 Cor Externa: Preto 
 Dimensões: A= Altura L= Largura P= Profundidade 

Dimensões Externas: A= 19cm L= 17 P= 12; 
Dimensões Internas: A= 16 L= 15 P= 11cm; 

 
Referência: Bolsa Case West Reflex II. 

09 10 

Tablet: 

1) Tipo do processador: Octa-Core 1.8GHz; 

2) Memória RAM: 2 GB; 

3) Memória interna de armazenamento: 32 GB; 

4) Conectividade: USB Tipo C - Bluetooth 4.2 - Wi-Fi - 

Cartão Micro SD até 512GB  

5) Suporte ANT+; 

6) Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 
7) Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps); 

8) Visor: 10.1" TFT 

Resolução:  1920x1200 (WUXGA) 

Tela de toque: Multi-Toque; 

Características: Vidro reforçado (Gorilla Glass 3); 

9) Câmera:  8 MP (f1.9) (parte posterior), 5 MP FF (f2.2) 

(parte frontal); 

Zoom Digital até 4x - Foco Automático (AF) - Modo de 

Foto (Automático, Food, Live, Panorâmica, Foto, Pro, 

Selfie Focus, Video) - Timer (Desativado, 2 segundos, 
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5 segundos, 10 segundos) - Efeitos de Foto (Outono, 

Creme, Profundo, Floresta, Clássico, Acolhedor, 

Memória, Bordo);  

10) Gravação de Vídeo HD: FHD (1920 x 1080) @30fps; 

11) Bateria: Capacidade: 6150 mAh; 

12) Tempo de Funcionamento:  

 128h em reprodução de áudio; 

 13h com uso de Wifi e Internet; 

13) Sistema operacional: Android 9.1; 

14) Idioma suportado: Português; 

15) Cor predominante: Preto ou prata; 

16) Peso máximo: 469 g; 

17) Itens inclusos: 

 Capa de proteção tipo book cover compatível com o 

modelo ofertado; A capa frontal dobra e permite apoio 

na horizontal; Fecho interno magnético; 

 Carregador e cabo USB; 

 Manual de usuário; 

Referência:  Samsung Galaxy SM-T510NZSPZTO Tab A; 

10 01 

Adobe Acrobat PRO DC: 

1) Licença de uso Adobe Acrobat Pro DC; 
2) Licenciamento perpétuo; 
3) Software de edição de documentos PDF; 
4) Versão mais atual; 
5) Conter a interação, criação, edição, assinatura e 

opções de acessibilidade de arquivos PDF; 
6) Compatível com sistema operacional Windows 10; 

 

11 14 

Cabo Extensor USB A Macho x A Fêmea: 

1) Categoria de aplicação: Extensor; 

2) Comprimento: 1,80 m; 

3) Acabamento dos conectores: Aço Galvanizado; 

4) Taxa de transferência de dados: até 480Mbps; 

5) Cor: Preto; 

6) Ponta A: USB A Macho; 
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7) Ponta B: USB A Fêmea; 

12 
120 

(cartelas) 

Pilhas AA 1,5V: 

1) Embalagem: Cartela com 2 pilhas; 

2) Tamanho: AA; 

3) Tipo: Alcalina; 

4) Voltagem: 1,5V; 

5) Unidade de venda: Cartela com 2 unidades; 

6) Tecnologia de resistência à perda de energia ao 

decorrer dos anos (mínimo 10 anos) em condições de 

armazenamento ambiente. 

Referência: Duracell Alcalina AA 1,5v. 

13 01 

SCANNER DE MESA: 

1) Tipo de scanner: Scanner de documentos coloridos 

com alimentador de folhas, duplex 

2) Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor 

3) Resolução óptica: 600 dpi 

4) Resolução máxima: 1200 dpi interpolados 

5) Fonte de luz: LED RGB de 3 cores 

6) Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, 

profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits 

entrada / 24 bits saída 

7) Alimentador automático de documentos: 

a. Tamanhos de documento: Máximo: 21,6 x 609,6 

cm / Mín: 5 x 5 cm 

b. Peso do papel: 27 a 413 g/m² 

c. Ciclo de trabalho diário: Até 4 mil páginas 

8) Digitalização: 

a. Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo 

lento de digitalização, digitalizar, cancelar; 

b. Velocidade de até 35 ppm/ 70 ipm; 

c. Possibilidade de salvar arquivos no formato 

JPEG ou PDF; 
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d. Digitalização direta para serviços de 

gerenciamento de dados (Exemplo: Dropbox, 

SharePoint, Evernote, Google Drive entre 

outros); 

e. Software OCR incluso (Digitaliza documentos e 

converta-os em arquivos de Word e Excel 

editáveis, ou PDF); 

9) Conectividade: 

a. Conectividade padrão: USB 3.0 de alta 

velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 

10BaseT/ 100BaseTX) 

10) Requisitos de sistema mínimos: Windows 7, 8, 8.1, 10, 

Mac OS X 10.6.8 - 10.11.x. 

11) Energia: 

Voltagem nominal: AC 100 - 240 V 

12) Consumo de energia: 

a. Em funcionamento: ~17W 

b. Em espera: 9,2W 

c. Em repouso: 1,2W 

d. Desligado: 0,1W 

13) Dimensões: Não ultrapassar 29,6 x 16,9 x 17,6 cm 

14) Ecológicas: RoHS, produto reciclável, ENERGY STAR 

15) Temperatura: 

a. Temperatura operacional: 5° a 35°C 

b. Em armazenamento: -25° a 60°C 

16) Conteúdo da Embalagem: 

a. Scanner de documentos; 

b. Folheto de Inicialização; 

c. Cabo USB SuperSpeed; 

d. Cabo de alimentação; 

Referência: Scanner de Mesa Epson Color, Duplex 35 ppm - 

ES-400; 
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14 04 

Conversor de RCA para HDMI: 

 

1) Portas de entrada: 1x RCA (amarelo, branco, vermelho). 

2) Portas de saída: 1x HDMI. 

3) Compatível com NTSC e PAL através de chave seletora. 

4) Não há necessidade de instalar drivers, plug and play; 

5) HDMI HD 720p ou FullHD 1080p; 

6) Cabo de alimentação Usb: 62cm 

 

15 04 

Conversor de HDMI para RCA: 

 

1) Portas de entrada: 1x HDMI. 

2) Portas de saída: 1x RCA 

3) Compatível com NTSC e PAL através de chave seletora. 

4) Plug and Play; 

5) HDMI resolução de entrada:640x480 60hz, 800x600 60hz, 

1024x768 60hz, 1280x720 60hz, 1280x1024 60hz, 

1360x768 60hz, 1600x1200 60hz, 1920x1080 60hz, 

480i/60hz, 480p/60hz, 576i/60hz, 576p/60hz, 

720p50/60hz, 1080i50/60hz,1080p50/60hz. 

6) Saída CVBS: PAL, NTSC M, (NTSC J) 

7) Cabo de alimentação Usb: 62cm 

16 
02 

(Pares) 

Extensor de vídeo: 

 

1) Versão HDMI: 1.3; 

2) Versão HDCP: 1.4; 

3) Resolução suportada: 

720 × 576 @ 50 Hz, 720 × 480 @ 60 Hz, 1280 × 720 @ 

60 Hz, 1920 × 1080 @ 60 Hz, 640 × 480 @ 60 Hz, 800 × 

600 @ 60 Hz, 1024 × 768 @ 60 Hz, 1280 × 800 @ 60 Hz, 

1280 × 1024 @ 60 Hz, 1440 × 900 @ 60 Hz, 1680 × 1050 

@ 60 Hz 
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4) Taxa de transferência: 10.2 Gbps; 

5) Sinal TDMS entrada e saída: 0.7 ~ 1.2 Vpp; 

6) Sinal DDC entrada e saída: 5 Vpp; 

7) Cabo HDMI entrada e saída: ≤8 m (AWG24); 

8) Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo 

CAT6: 120 metros; 

9) Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo 

CAT5E: 100 metros; 

10) Protocolo de áudio: PCM; 

11) Conexões transmissor: 

 Entradas: 01 HDMI; 

 Saídas: 01 saída RJ45; 01 saída para transmissor IR; 

 Alimentação: Conector P4 fêmea; 

12) Conexões receptor: 

 Entradas: 1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR; 

 Saídas: 1 saída HDMI; 

 Alimentação: Conector P4 fêmea; 

13) Características elétricas: 

 Fonte de alimentação transmissor: 5 Vdc / 1 A; 

 Fonte de alimentação receptor: 5 Vdc / 1 A; 

 Potência máx. total: 4 W; 

 Proteção antissurto: 8 kV; 

 

Referência: Intelbras VEX 3120 HDMI; 

17 01 

Fone de ouvido: 

 

1) Headphone supra-auricular fechado dinâmico 

2) Microfone 

3) Unidade do driver de 30 mm. 

4) Capacidade de manuseio de potência de 1000 mW IEC 

(Comissão Electrotécnica Internacional) 

5) 24 ohm a 1kHz; 



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

 

6) Sensibilidade - 98 dB/mW; 

7) Resposta em frequência de 10Hz-24.000Hz; 

8) Imã: Quatro condutores banhados a ouro mini plugue 

estéreo; Composto por Neodímio; 

9) Cabo: Aproximadamente 1,2 metro de extensão em 

formato Y; 

10) Cor predominante: Preto; 

11) Conector: P2; 

 

Referência: Sony MDR-ZX310AP/BQ. 

18 07 

Nobreak: 
1) Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ 
2) Potência 1200va 
3) Filtro de linha 
4) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação 
5) Forma de onda senoidal por aproximação (retangular 

PWM) 
6) DC Start 
7)  Battery Saver: evita o consumo desnecessário da 

carga da bateria, preservando a sua vida útil 
8) Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria 

precisa ser substituída 
9) Recarga automática das baterias em 4 estágios, 

mesmo com o nobreak desligado 
10) Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da 

bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. 
11) True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e 

possibilita a atuação precisa do equipamento.  
12)  Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos 

internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. 
13) Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 
14) Porta fusível externo com unidade reserva.  

 
 
Referência: SMS 27392 
 

19 05 

Unidade de estado sólido (SSD): 
1) Interface: SATA (6Gb/s); 
2) Capacidades: 240GB; 
3) Performance: No mínimo 500MB/s para leitura e 

350MB/s para gravação; 
4) Formato: 2,5 pol; 
5) Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF (mean 

time between failures ou tempo médio entre falhas); 
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Referência: SSD Kingston SA400S37/240G 

20 08 

Kit teclado e mouse com fio:  
 

1) Media Center: Quatro teclas de acesso permitem 
controlar as atividades de mídia mais usadas 
(reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o 
volume e ativar mudo); 

2) Tecla de acesso da Calculadora; 
3) À Prova de Líquidos: Teclado projetado para ser à 

prova de derramamentos acidentais; 
4) Botão Iniciar do Windows: Simplesmente pressione o 

botão de início do Windows para abrir o menu de início; 
5) Plug-and-Play: Nenhum software necessário. Basta 

conectar o teclado ao PC e começar a trabalhar; 
6) Mouse: 

 Mouse Óptico; 
 Roda de rolagem (scroll); 
 Alimentação: USB; 
 Cor: Preto; 
 Equipamentos compatíveis: PC e Notebook; 
 Dimensões aproximadas do Mouse (A x L x P): 8 x 

5 x 5 cm 
7) Teclado: 

 Teclado Multimídia; 
 Alimentação: USB; 
 Cor: Preto; 
 Equipamentos compatíveis: PC e Notebook; 
 Dimensões aproximadas do teclado (A x L x P): 20 

x 10 x 5 cm; 
 Padrão: ABNT2; 

8) Requisitos do sistema: 
 PC com sistema operacional Windows Vista, 

Windows XP ou superior 
 Mac OS X v10.2x*–10.5x. superior. 
 2 entradas USB 

9) Conteúdo da Embalagem: 
 01 Teclado 
 01 Mouse 
 Manual 

 
Referência: Microsoft APB-00005 

21 05 Toner novo para impressora Ricoh Aficio MP 1600, preto, 
ORIGINAL do fabricante Ricoh. 

22 10 Toner novo para impressora HP LaserJet Pro 400 M401n, 
preto, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF 280A | 80A 

23 03 Toner novo para impressora HP Laserjet M402DNE, preto, 
ORIGINAL do fabricante HP, referência CF 226A | 26A 
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24 02 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-380A 
(Preto). 

25 02 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-381A 
(Ciano) 

26 02 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-382A 
(Yellow) 

27 01 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-383A 
(Magenta) 

28 03 

Fragmentadora de papel: 
1) Abertura de inserção para papel: 245 mm 
2) Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC 
3) Nº máximo de folhas: 30 folhas (75g) 
4) Tipo de fragmentação: Tiras de 6 mm 
5) Nível de segurança: P2 
6) Velocidade de fragmentação: 3 m/min 
7) Capacidade média de fragmentação: 70 Kg/h 
8) Acionamento: Botão e automático por sensor eletrônico 
9) Reversão: Por botão 
10) Led de indicação: Sim 
11) Potência: 550 W ou superior 
12) Tempo de funcionamento: 43 min ligada / 1 min 

desligada (A partir do 2º acionamento 5 min ligada / 3 
min desligada) 

13) Volume da lixeira: 31 litros total 
14) Rodízios 
15) Sensor de segurança 
16) Sensor de segurança para lixeira 
17) Sensor de lixeira cheia 
18) Sensor de presença de papel 

Referência: Menno Secreta S 300 D 

29 03 

Microcomputador: 
 
1) Processador: 

a. Seis núcleos físicos; 
b. Seis Threads; 
c. Frequência mínima de 2,80GHz; 
d. Conjunto de instruções 64 bits; 
e. Memória cache de 9mb; 
f. Encapsulamento: FCLGA1151; 
g. Litografia: 14nm; 
h. Potência de Design Térmico de no máximo 65w; 
i. Conter dissipador e cooler adequado; 
j. Compatibilidade com tipo de memória DDR4 de 2666 

MHZ; 
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Referência:  Intel Core i5 8400 
 
2) Memória Principal: 

a. Capacidade total de 8GB; 
b. Duas placas de memória de 4GB cada; 
c. Velocidade de Frequência de 2.666 MHz; 
d. Tipo DDR4; 

 
Referência: HyperX HX426C15FB/4 
 
3) Placa mãe:  

a. Socket 1151; 
b. Suporte para processadores com litografia de 14 nm; 
c. Ter suporte para CPUs de até 95w de Potência de 

Design Térmico; 
d. Compatível com o processador ofertado; 
e. Suportar tecnologia Turbo Boost; 
f. Conter dois slots de memória DDR4 DIMM; 
g. Conter barramento de memória para suportar Dual 

Channel; 
h. Barramento de memória com suporte a frequência de 

2.666 MHz 
i. Capacidade máxima de memória principal de 32 GB; 
j. Conter conexão de rede RJ45 Gigabit LAN 

10/100/1000 Mb/s; 
k. Conter no mínimo uma conexão USB 3.1; 
l. Conter no mínimo duas conexões USB 2.0; 
m. Conter uma porta D-Sub; 
n. Conter uma porta HDMI; 
o. Conter no mínimo dois slots PCI Express 2.0 x1; 
p. Conter no mínimo um slot PCI Express 3.0 x16; 
q. Conter no mínimo quatro conectores SATA3 de 6.0 

Gb/s; 
r. Um conector de áudio do painel frontal; 

 
Referência: ASRock H310M-HDV/M.2 
 
4) Fonte de Alimentação: 

a. Potência mínima de 400 watts; 
b. No mínimo de dois conectores de energia SATA; 
c. Certificação 80 Plus; 
d. Entrada de energia 110 - 240 VAC; 
e. Um cabo 20+4 pinos ATX; 
f. No mínimo um cabo 8 (4+4) pinos EPS/ATX 12V para 

CPU; 
g. Correção do Fator de Potência Ativa (PFC); 
h. Conter cabo de força com nova padrão brasileiro de 

tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm 
de diâmetro); 
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Referência: Aerocool 400W 80 Plus White KCAS 
 
5) Armazenamento: 

a. Tipo: Unidade de Estado Sólido (SSD); 
b. Capacidade de armazenamento de 240 GB; 
c. Interface SATA3 6.0 Gb/s; 
d. Taxa mínima de leitura de 500 MB/s; 
e. Taxa mínima de gravação de 350 MB/s; 

 
Referência: SSD Kingston SA400S37/240G 
 
6) Gabinete: 

a. Conter no mínimo uma conexão USB 3.0 no painel 
frontal e duas USB 2.0; 

b. Conter conexão de áudio no painel frontal; 
c. Suporte para placa mãe ofertada; 
d. Suporte para HDD Interno de 3.5" e 2.5"; 
e. Conter ao menos duas baias; 
f. Padrão Mid Tower; 
g. Cor predominante: preto; 

7) Gravador e Leitor de DVD/CD; 
a. Interfaces: SATA; 
b. Suporte para disco com diâmetro de 12 cm e 08 
centímetros; 
c. Velocidade mínima de gravação: 

i. DVD-R: 24X; 
ii. DVD-RW: 6x; 
iii.  CD-R: 48x; 
iv.  CD-RW: 24x; 

d. Velocidade mínima de leitura: 
i. DVD-R: 16x; 
ii. DVD-RW: 8x; 
iii. CD-R: 48x; 
iv. CD-RW: 40x; 

e. Tempo de acesso: 
i. DVD: 145 ms; 
ii. CD: 125 ms; 
 

Referência: Drive Asus DRW-24F1MT 
 

30 03 

Monitor: 

1) Tamanho do Painel (medido na diagonal): 23,8"; 
2) Tipo de Painel: IPS; 
3) Formato: 16:9; 
4) Resolução Máxima: 1920 x 1080; 
5) Conectores de entrada: 

a. D-Sub; 
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b. HDMI; 
6) Tempo de Resposta máximo: 5ms; 
7) Profundidade de cor (Número de cores): 16,7 milhões 
de cores; 
8) Brilho: 250 cd/m2; 
9) Ângulo de visão (HxV): 178º / 178º; 
10) Tratamento de superfície: Revestimento duro (3H), 
Anti-reflexo; 
11) Relação de Contraste: 1.000:1; 
12) Cor predominante: Preto; 
 

Referência: Monitor LED 23,8" IPS widescreen 24MK430H 
Preto 
 

31 01 

Relógio de ponto biométrico: 
 

1) Biometria - Leitor biométrico tipo Óptico, resolução de 
500 DPI; 

2) Proximidade - Leitor no padrão 125 kHz Unique, tanto 
no padrão wiegand26 quanto abatrack2; 

3) Teclado - Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão 
telefônico e 8 teclas adicionais de função; 

4) Comunicação e coleta de dados por TCP/IP 10/100 
MBits e USB nativos; 

5) Porta USB fiscal(frontal) exclusiva para extração da 
afd, e porta usb secundária para importação e 
exportação de dados; 

6) Sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s; 
7) Permite armazenamento de todos os dados em 

sistema cloud (nuvem) automaticamente; 
8) Permite realizar o cadastro do colaborador e digital, 

diretamente no equipamento; 
9) No-break interno com autonomia de até 8 horas.  
10) Ser homologado pela Portaria1510/2009 do Ministério 

do Trabalho e Emprego e certificado Portaria 595/13 do 
INMETRO, que determina novos padrões de segurança 
e qualidade para os REPS; 

11) Possuir interface com teclado e tela colorida sensível 
ao toque; 

12) Imprimir comprovante (ticket) para cada registro de 
ponto efetuado com corte automático do papel; 

13) Comunicação, incluindo TCP/IP e USB (pen drive) 
nativos; Wi-F(opcional); 

14) Seguro contra fraudes, possui comunicação protegida 
por criptografia e sensores internos que bloqueiam o 
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uso em caso de tentativa de violação, além de ter seus 
dados fiscais assinados digitalmente; 

15) Possui gerenciador web browser embarcado para 
cadastro e configurações, com acesso através de 
qualquer navegador de internet; 

16) Incluso: 6 bobinas de 300m, compatíveis com o 
modelo ofertado.  

17) Software de controle do ponto: 
a) O software deve conter total compatibilidade 

com o relógio de ponto ofertado.  
b) Capacidade para até 200 pessoas; 
c) Permite a Captura da Fotografia dos 

Colaboradores através de qualquer CAMERA 
WEB ou seleção de arquivo; 

d) Permite organizar as pessoas em Estruturas 
Organizacionais; 

e) Sistema Operacional compatível: Windows 10; 
f)  Exportação para software de folhas de 

pagamento; 
g) Controle de banco de horas, horas extras e 

escalas; 
h) Licença de uso: 03 anos; 
i) Adequado à portaria 1.510 do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 
j) A empresa vencedora deverá realizar a 

instalação e treinamento dos itens descritos 
acima na Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES; 
Referência: Software Secullum 4; 

 

Referência: Relógio de ponto biométrico Henry Prisma SF 

ADV R2.  

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

 

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis 

a contar da data do recebimento da nota de empenho. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 
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5.1. Segunda à sextas feiras das 12h às 18h, na Câmara Municipal de Venda Nova 

do Imigrante, Av. Evandi Américo Comarela, 385, 4º Andar - Esplanada - 

Venda Nova do Imigrante/ES - CEP.: 29.375000; 

5.2. A entrega deverá ter prévia programação de data e hora. 

5.3. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados 

adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas 

notas fiscais de fornecimento. 

 

6. PENALIDADES E SANÇÕES 

 

A empresa vencedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas, neste 

Termo de Referência, para entrega do material. Caso haja algum descumprimento do 

estabelecido, a administração poderá aplicar ao licitante vencedor todas as penalidades 

previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/83 além de: 

 

I – Advertência; 

II - Multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor Contratado; 

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara 

Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a administração 

pública enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que 

será concedido sempre que o contratado ressarcir a Câmara Municipal de 

Venda Nova do Imigrante - ES pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo de sanção. 

 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

7.1. O recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 

7.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade com as especificações. 

7.1.2. Definitivamente, até 10 (dez) dias úteis da entrega, após verificação da 

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação; 
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7.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido 

provisoriamente, será lavrado termo de recusa, no qual se consignarão as 

desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído. 

7.3. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será 

desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

7.3.1. O fornecedor terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a 

substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pela Câmara 

Municipal de Venda Nova do Imigrante. 

7.3.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada 

incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 

previstas no termo de referência. 

7.4. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-

se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

7.4.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 

especificação técnica. 

7.4.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido neste termo de 

referência. 

7.4.3. Entrega no prazo, local e horários previsto neste termo de referência. 

7.5. O recebimento definitivo dar-se-á: 

7.5.1. Após verificação física que constate a integridade do produto. 

7.5.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 

constantes no termo de referência e/ou com amostra aprovada. 

7.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á termo de 

recebimento definitivo, assinado por comissão ou servidor designado, o qual 

poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada por 

representante da seção de almoxarifado, considerando o valor da compra, de 

acordo com previsão legal. 

 

8. GARANTIA 

 

 Todos os objetos do presente termo de referência deverão ter garantia mínima de 

12 (doze) meses, exceto o projetor que deve conter 36 (trinta e seis) meses de garantia, 
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contada do recebimento do material. Os procedimentos e custos referentes a 

substituição e acionamento da garantia serão de responsabilidade da contratada. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Entregar o material fielmente, de acordo com as especificações técnicas, não 

sendo admitidas quaisquer alterações sem o prévio conhecimento e 

aprovação da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante; 

9.2. Substituir os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do 

transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados na notificação que lhe será entregue. 

9.3. Acatar todas as orientações da Câmara Municipal de Venda Nova do 

Imigrante, sujeitando se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

 

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, 

respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das 

pessoas. 

10.2. Prestar informações e os esclarecimentos referentes ao fornecimento que 

venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

10.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha ocorrida, considerada 

de natureza grave. 

10.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratação. 

10.5. Cumprir com as demais obrigações constantes neste termo de referência. 
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11. PAGAMENTO 

 

       O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente até o 10º (décimo) 

dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização 

dos serviços conforme este termo de referência e prévia verificação da regularidade fiscal 

e trabalhista da contratada. 

 

JUSTIFICATIVA DE ITENS QUE PODEM CONFIGURAR “MARCA” 

 

1) Adobe Acrobat PRO DC: Ressalta-se que se faz necessária a aquisição de 

solução do fabricante ADOBE, tendo em vista ser a ferramenta atualmente 

utilizado pelas áreas da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, cujo 

conhecimento adquirido e atividades desenvolvidas (leitura, assinatura digital e 

edição de arquivos PDFs) se deve em razão do uso desta ferramenta, e que, caso 

fosse utilizada outra solução, poder-se-ia não haver compatibilidade com os 

trabalhos executados até a presente data, além de custos provenientes da 

necessidade de treinamento, instalação, configuração, por exemplo. A motivação 

da contratação de softwares do fabricante ADOBE visa dar continuidade aos 

trabalhos desenvolvidos ou que se encontrem em fase de desenvolvimento, 

motivada ainda pelo conhecimento e expertise adquirida com a solução para 

edição de arquivos PDFs. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAL 

 

 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) ..................................................., portador (a) 
da Cédula de Identidade sob n.º ................................. e CPF sob n.º 
......................................., a participar do procedimento licitatório referente a Pregão 
Presencial n.º 01/2020. 

Na qualidade de representante legal da empresa .................................., outorga-se ao 
(à) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de Recurso. 

 

 

...................................................... 

Local e data 

 

 

 

...................................................... 

Assinatura Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

........................................................ inscrita no CNPJ nº ....................., por intermédio de 
seu representante legal Sr. (a) .................................... Portador (a) da Carteira de 
Identidade nº________, CPF nº............................... DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze 
anos, na condição de aprendiz. 

 

 

...................................................... 

Local e data 

 

 

...................................................... 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
 
(Apresentar em papel timbrado da Empresa) 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente Licitação, 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 - CMVNI, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Lote Quant. Descrição do Objeto Marca Valor unit. Valor total 

01 01 Projetor multimídia    

02 01 

Câmera fotográfica 

1) Bateria para câmera 

fotográfica 

2) Flash para câmera 

fotográfica 

3) Bolsa para câmera 

fotográfica 

   

03 01 Cartão de memória para 
câmera fotográfica 

   

04 01 Carregador de pilhas    

05 01 Tripé para câmera 
fotográfica 

   

06 10 Tablet    

07 01 Adobe Acrobat PRO DC    

08 14 
Cabo Extensor USB A 

Macho x A Fêmea 

   

09 120  Pilhas AA 1,5V (cartelas)    

10 01 SCANNER DE MESA    

11 04 
Conversor de RCA para 

HDMI 

   

12 04 
Conversor de HDMI para 

RCA 

   

13 02 Extensor de vídeo (Pares)    

14 01 Fone de ouvido    
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15 07 Nobreak    

16 05 Unidade de estado sólido 
(SSD) 

   

17 08 Kit teclado e mouse com fio    

18 05 Toner novo para impressora 
Ricoh Aficio MP 1600 

   

19 10 Toner novo para impressora 
HP LaserJet Pro 400 M401n 

   

20 03 Toner novo para impressora 
HP Laserjet M402DNE 

   

21 02 
Toner novo para impressora 
HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw (Preto). 

   

22 02 
Toner novo para impressora 
HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw (Ciano) 

   

23 02 
Toner novo para impressora 
HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw (Yellow) 

   

24 01 
Toner novo para impressora 
HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw (Magenta) 

   

25 03 Fragmentadora de papel    

26 03 

Microcomputador 
1) Processador 
2) Memória Principal 
3) Placa mãe 
4) Fonte de 
Alimentação 
5) Armazenamento 
6) Gabinete 
7) Gravador e Leitor de 
DVD/CD 

   

27 03 Monitor:    

28 01 Relógio de ponto 
biométrico:  

   

 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre a contratação. 
 
LOCAL PARA ENTREGA E PAGAMENTO: Sede da Câmara Municipal de Venda Nova 
do Imigrante-ES. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

 

Declaramos atender todas as condições estabelecidas no Edital da Pregão n° 
01/2020 - CMVNI. 
 

 
Validade da proposta: 60 dias 

Informamos que o nº da conta para depósito é _____________, Ag.:____________, 
banco:_____ Razão Social:______________________________________________ 
CNPJ : ______________________________ Telefone / Fax : ___________________ 
Endereço : ____________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 

DATA :______________________ 
 
NOME E ASSINATURA DO  
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO  V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII, DO ARTIGO 32, § 2º DA LEI 8.666/1.993 

 
 
 
Local e Data:  
 
Ao: PREGOEIRO OFICIAL 
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES 
 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
A empresa: ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
____________________________sediada na ____________________________, 
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 

______________________________ 
Assinatura e carimbo 
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ANEXO VI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
(Art. 40, § 2º, Lei 8.666/93)  
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES E A EMPRESA 
.................. 

 
Por este instrumento contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA 
DO IMIGRANTE - ES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 36.028.942.0001-25, sediada na Avenida Evandi Américo Comarella, nº 385 - 
4º andar - Venda Nova do Imigrante – ES, neste ato representada por seu Presidente, 
Vereador FRANCISCO CARLOS FOLETTO, brasileiro, casado, farmacêutico 
bioquímico, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP: 29.375-000, portador da CI/RG nº 
529020 - ES e do CPF nº 805.192.377-49, aqui denominada doravante simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado .............................................., estabelecida à 
.........................................., inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob o nº ......................, neste 
ato representada pelo seu sócio/proprietário, ................................., residente e 
domiciliado na .........................................., portador do CPF nº .........................., aqui 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, oriundo do 
Processo Administrativo nº ......... e do Edital nº ............. com fundamento na Lei 8.666/93 
e 10.520/02, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

12. DO OBJETO 
 

Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da 
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências 
estabelecidas neste termo de referência. 
 

13. DA JUSTIFICATIVA 
 
Justifica-se a aquisição de um projetor multimídia e uma câmera fotográfica para 

a execução e registro de apresentações ao público pela Câmara Municipal de Venda 
Nova do Imigrante – ES. 

 
Justifica-se a aquisição de tablets para mobilidade na execução de tarefas e 

acesso as informações referentes a projetos em tramitação na câmara, possibilitando 
melhor acompanhamento e informação à população. 
 

14. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Lote Quant. Descrição do Objeto 

01 01 

Projetor multimídia: 
22. Sistema de projeção:  Tecnologia 3LCD de 3 chips;  
23. Método de projeção:  Frontal / Traseiro / Teto; 
24. LCD Screen: 0,67 polegadas (D10); 
25. Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 
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26. Número de pixel: 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x 3; 
27. Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3600 lumens; 
28. Brilho de branco - Saída de luz branca: 3600 

lumens; 
29. Razão de aspecto: 16:10; 
30. Resolução nativa: WUXGA; 
31. Tipo de lâmpada: 210W UHE; 
32. Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal), 10.000 

horas (ECO); 
33. Correção de efeito trapézio:  Vertical: -30° +30,  

Horizontal: -30° +30°; 
34. Razão de contraste: 15.000:1; 
35. Reprodução de cor: 1 bilhão de cores; 
36. Lentes de Projeção Tipo:  Zoom Óptico (Manual) / 

Foco Manual; 
37. Número do comprimento de foco: 1.5-1.71; 
38. Tamanho da tela: 30" a 300" (0.87m - 10.98 m); 
39. Comprimento do foco:  20.42 mm - 24.50 mm; 

 
40. Razão de zoom: 1-1.2; 
41. Tampa da lente: Slide lens shutter; 
42. Garantia: Projetor: 3 anos / Lâmpada: 90 dias. 

Referência: Epson PowerLite Full HD U42 

02 01 

Câmera fotográfica: 
25) Acompanhar lente 18-135mm compatível com a 

câmera ofertada; 
26) Armazenamento: 

 Cartões de Memória aceitos SD, SDHC e SDXC; 
 Compatível com cartões: 

o SD speed class; 
o UHS speed class;  
o Eye-Fi. 

 
27) Sensor de imagem: 

 Tipo: Sensor CMOS; 
 Total de Pixels: Aprox. 24.2 Megapixels; 
 Pixels efetivos: Aprox. 25.8 Megapixels; 
 Aspect Ratio: 3:2 (Horizontal: Vertical); 
 Sistema de Cor do Filtro: Filtros de cores 

primárias RGB; 
 Filtro "Low-Pass": Posição fixa em frente ao 

sensor; 
 Recursos contra poeira: 

o (1) Unidade de sensor Auto Limpante; 
 Remove a poeira aderida ao filtro 

"Low-Pass"; 
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 Execução automática de auto-limpeza 
(leva aprox. 2 segs.) ao ligar e desligar 
a câmera. 

o (2) Eliminação de dados de poeira aderida 
 As coordenadas de poeira aderida ao 

filtro low-pass são detectadas por um 
disparo teste e aplicadas às imagens 
subsequentes; 

 As informações das coordenadas de 
poeira aplicadas às imagens são 
usadas pelo software para apagar os 
pontos de poeira automaticamente.  

28) Sistema de gravação: 
 Formato de gravação: Em conformidade com 

Design Rule for Camera File System 2.0 and EXIF 
2.3; 

 Formato da Imagem 
o Fotos: JPEG, RAW (14 bit - Original da 

Canon), M-RAW, S-RAW, RAW+JPEG, M-
RAW+JPEG, S-RAW+JPEG; 

o Vídeos: MOV (Full HD: MPEG4 AVC/H.264*; 
Áudio: Linear PCM), MP4 (Vídeo: MPEG4 
AVC/H.264*; Áudio: AAC) * Taxa de bits 
(média) variável; 

 Tamanho do Arquivo: 
o 3:2 Proporção da Tela 

 Grande: 24.0 Megapixels (6000 x 
4000); 

 Médio: Aprox. 10.6 Megapixels (3984 
x 2656); 

 Pequeno 1: Aprox. 5.9 Megapixels 
(2976 x 1984); 

 Pequeno 2: Aprox. 2.5 Megapixels 
(1920 x 1280); 

 Pequeno 3: Aprox. 0.35 Megapixels 
(720 x 480); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
o 4:3 Proporção da Tela 

 Grande: Aprox. 21.3 Megapixels (5328 
x 4000); 

 Médio: 9.5 Megapixels (3552 x 2664); 
 Pequeno 1: Aprox. 5.3 Megapixels 

(2656 x 1992); 
 Pequeno 2: Aprox. 2.2 Megapixels 

(1696 x 1280); 
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 Pequeno 3: Aprox. 0.31 Megapixels 
(640 x 480); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
o 16:9 Proporção da Tela 

 Grande: Aprox. 20.2 Megapixels (6000 
x 3368); 

 Médio: Aprox. 8.9 Megapixels (3984 x 
2240); 

 Pequeno 1: Aprox. 5.0 Megapixels 
(2976 x 1680); 

 Pequeno 2: Aprox. 2.1 Megapixels 
(1920 x 1080); 

 Pequeno 3: Aprox. 0.29 Megapixels 
(720 x 408); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
o 1:1 Proporção da Tela 

 Grande: Aprox. 16.0 Megapixels (4000 
x 4000); 

 Médio: Aprox. 7.1 Megapixels (2656 x 
2656); 

 Pequeno 1: Aprox. 3.9 Megapixels 
(1984 x 1984); 

 Pequeno 2: Aprox. 1.6 Megapixels 
(1280 x 1280); 

 Pequeno 3: Aprox. 0.23 Megapixels 
(480 x 480); 

 RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000); 
 mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 

3000); 
 sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000). 

 
 Numeração de Arquivos: As 3 opções de 

numeração de arquivo seguintes podem ser 
selecionadas:  

 
o Numeração contínua: A numeração de 

imagens capturadas continua mesmo após 
substituir o cartão de memória; 

o Restauração Automática: Ao substituir o 
cartão de memória da câmera, a numeração 
dos arquivos reinicia a partir de 0001. Se o 
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cartão já contém imagens, a numeração 
continuará a partir do último arquivo gravado 
no cartão; 

o Restauração Manual: Reinicia a numeração 
dos arquivos a partir de 0001 e cria uma 
nova pasta automaticamente.  
 

 Perfil de Cor: sRGB, Adobe RGB; 
 Estilo da Fotografia: Auto, Padrão, Retrato, 

Paisagem, Detalhes Finos, Neutro, Fiel, 
Monocromático, Definição do Usuário 1-3. 
 

29) Balanço de branco: 
 Configurações: Auto, Luz Diurna, Sombra, 

Nublado, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente 
Branca, Flash, Personalizado, Configuração da 
Temperatura de Cor. Efetivo também em 
Crepúsculo e Pôr do Sol; 

 Balanço de Branco Automático: Opção entre 
Prioridade de Ambiência e Prioridade de Branco; 

 Compensação de Temperatura de Cor: 
o Azul / âmbar: ±9 níveis; 
o Magenta / Verde: ±9 níveis; 
o Correção baseada na temperatura de cor do 

balanço de branco ativa; 
 Transmissão de Informação de Temperatura das 

Cores: Fornecido. 
 

30) Visor embutido: 
 Tipo: Visor ótico do tipo Pentaprisma ao nível dos 

olhos; 
 Cobertura: 

o 3:2 - aprox. 100% na vertical e na horizontal; 
o 4:3 - aprox. 100% na vertical e 97% na 

horizontal; 
o 16:9 - aprox. 97% na vertical e 100% na 

horizontal;  
o 1:1 - aprox. 100% na vertical e 96% na 

horizontal. 
Considerando distância mínima de visão de 

aprox. 22mm. 
 Magnificação: Aprox. 0.95x (com lente 50mm em 

infinito, -1m-1) / Ângulo de Visão de 28.3°; 
 Distância mínima de visão (Eye Point): Aprox. 

22mm (a -1m-1 do centro ótico da lente); 
 Correção de Dioptria: Ajuste de dioptria de -3.0 a 

+1.0m-1; 
 Tela de Focagem: Fixa; 
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 Informações do Visor: Visualização de 
informações com o LCD. 

o Modo de seleção da área de AF; 
o Informação do ponto de AF; 
o Área da moldura de AF; 
o Ponto de medição circular; 
o Nível eletrônico; 
o Grade; 
o Linha de aspecto (4:3, 16:9, 1:1); 
o Detecção de luz intermitente; 
o Símbolo de advertência. 

 Pré-visualização da Profundidade de Campo: 
Fornecido; 

 
31) Autofoco: 

 Tipo: Sistema TTL secundário de detecção de 
diferença de fase na formação de imagem com 
sensor CMOS de AF dedicado; 

 Modos de Focagem:  
o Autofoco; 
o One-Shot AF; 
o Al Servo AF Preditivo (Al Servo AF III+); 
o AI Focus AF; 
o Alterna entre One-Shot AF e AI Servo AF 

automaticamente; 
o Foco manual. 

 Seleção de Pontos AF 
o Seleção Manual: 1 ponto AF; 

A marca de verificação não pode ser 
removida desta opção.  

o Seleção Manual da Zona: Zone AF 
Todos os pontos AF divididos em nove zonas 
de focagem; 

o Seleção Manual da Zona: Ampla Zona AF 
Todos os pontos AF divididos em três zonas 
de focagem; 

o Seleção Automática: 45 pontos de AF. 
 Auxiliar AF: 

o Disparo intermitente do flash embutido; 
o Alcance efetivo: Aprox. 4,0 m do centro, 

aprox. 3,5 m da área periférica. 
 
 

32) Controle de exposição: 
 Modos de Medição: Medição de 63 zonas (18x12) 

com sensor de medição RGB+IR de 
aproximadamente 7.560 e de abertura total TTL. Os 
seguintes modos de medição selecionáveis: 
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o (1) Medição matricial (ligada a todos os 
pontos AF); 

o (2) Medição parcial na região central visor 
ótico (aprox. 6,0% do visor ótico); 

o (3) Medição pontual (aprox. 3,8% do visor 
ótico); 

o (4) Medição média com predominância ao 
centro; 

 Intervalo de Medição: EV 1-20 (em temperatura 
ambiente, ISO 100, com medição avaliativa);  

 Sistema de Controle de Exposição: 
o Zona Criativa 

 Programa AE (selecionável); 
 Prioridade do Obturador AE; 
 Prioridade de Abertura AE; 
 Exposição Manual; 
 Bulb; 
 Modo de Disparo Personalizado C1 ou 

C2; 
o Zona Básica: 

 Cena Automática Inteligente 
(Programa AE / não selecionável); 

 Flash Desligado; 
 Creative Auto; 
 Cenas Especiais; 
 Comida; 
 Crianças; 
 Luz de Velas; 
 Retrato Noturno; 
 Cena noturna sem tripé; 
 Controle de Contraluz HDR; 
 Retrato; 
 Paisagem; 
 Close-up; 
 Esporte; 
 Filtros Criativos; 
 Preto e Branco Granulado; 
 Foco Suave; 
 Efeito Olho-de-Peixe; 
 Efeito Câmera de Brinquedo; 
 Efeito MiniaturaEfeito Pintura a Água; 
 Arte HDR Normal; 
 Arte HDR Vívida; 
 Arte HDR Forte; 
 Arte HDR Relevo. 

 
 Compensação de Exposição 

o Manual: ±5 pontos em incrementos de 1/3 ou 
1/2 ponto;  



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

 

o AEB: ±3 pontos em incrementos de 1/3- ou 
1/2 ponto; 
Indicado em até ±3 pontos na tela LCD e no 
visor ótico; 
 

 Bloqueio AE 
o Bloqueio automático de AE: 

No modo One-Shot AF com medição 
matricial, o bloqueio AE tem efeito quando o 
foco é alcançado; 

o Bloqueio manual de AE: 
Nos modos P, Av, Tv e M, habilitado com o 
botão de bloqueio de AE.  

 
33) Obturador: 

 Tipo: Obturador vertical mecânico do tipo plano 
com velocidade controlada eletronicamente; 

 Velocidade do Obturador: 
1/8000 até 30 seg., Bulb (Faixa de velocidade total 
do obturador. O intervalo disponível varia conforme 
o modo de disparo), X-sync em 1/250 seg. Controle 
da faixa de velocidade do obturador pode ser 
definida.  

 Disparador: Disparador suave eletromagnético; 
 Temporizador: 10 seg ou 2 seg de atraso; 
 Tempo de Liberação do Obturador: 

o 1. Durante SW-1 ON, intervalo de tempo 
entre SW-2 ON e início da exposição: Aprox 
0,06 seg; 

o 2. O intervalo de tempo entre SW-1 / SW-2 
ON simultâneo e início da exposição: Aprox. 
0,14 seg. 

 
34) Flash embutido: 

 Tipo: Flash pop-up embutido, retrátil, de 
acionamento automático e posicionado próximo ao 
pentaprisma; 

 Sistema de Medição do Flash: Flash automático 
E-TTL II com todos os Speedlites EX; 

 Número Guia: Aprox. 12m (em ISO 100);  
 Cobertura do Flash: Até aprox. 17 mm de 

distância focal (equivalente a aprox. 28 mm em 
formato 35 mm); 

 Bloqueio FE: Fornecido; 
 Compensação de Exposição do Flash: ±3 pontos 

em incrementos de 1/3- ou 1/2-pontos; 
 

35) Flash: 



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

 

 Flash EOS Dedicado: Autoflash E-TTL II com 
todos os Speedlites EX; 

 Comunicação inteligente de zoom entre Flash e 
Câmera: Fornecido; 

 Medição do Flash: Flash automático E-TTL II; 
 Compensação de Exposição d Flash: ±3 pontos 

em incrementos de 1/3 ou 1/2 ponto; 
 Bloqueio FE: Fornecido; 
 Configurações do Flash Externo: 

o Controle do Flash Externo; 
- Disparo do Flash ; 
- Medição do Flash E-TTL II;  
- Modo do Flash; 
- Disparo de flash por transmissão sem fio 
via rádio; 
- Disparo de flash por transmissão ótica sem 
fio; 
- Zoom; 
- Configuração de Sync; 
- Compensação de Exposição do Flash  
- FEB; 
- Limpar Configurações; 

o Função de Configuração de Flash: 
Personalizado. 

 
36) Sistema de acionamento: 

 Modos de Acionamento: 
o Disparo Único; 
o Disparo Contínuo de alta velocidade; 
o Disparo contínuo de baixa velocidade; 
o Disparo único silencioso; 
o Disparo contínuo silencioso; 
o Temporizador/controle remoto de 10 seg; 
o Temporizador/controle remoto de 2 seg; 

 Velocidade do Disparo Contínuo: 
o Disparo contínuo de alta velocidade: aprox. 

7.0 fps  
 

 Sequência Máxima: 
o Disparo contínuo de baixa velocidade: Máx. 

aprox. 3.0 fps; 
o Disparo contínuo silencioso: Máx. aprox. 3.0 

fps; 
 

37) Funções de visualização direta: 
 Modos de Fotografia: Fotos e Vídeos; 
 Focagem: 

o Dual Pixel CMOS AF 
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 Dual Pixel CMOS AF possível com 
todas as lentes EF; 

 Contraste de AF não fornecido; 
o Foco Manual: Magnifica a imagem em 5x or 

10x com focagem manual.  
 Modos de Medição: 

o Medição Avaliativa (315-zone); 
o Medição parcial (aprox. 6,1% do visor ótico); 
o Medição pontual (aprox. 2,6% do visor ótico); 
o Medição ponderada com predominância ao 

centro.  
 Intervalo de Medição: EV 0-20 (temperatura 

ambiente, ISO 100, com medição avaliativa);  
 Exibição de Grade: 

o 3x3; 
o 6x4; 
o 3x3 + diagonal. 

 Simulação de Exposição: Possível; 
 Disparo Silencioso: Fornecido (Modo 1 e Modo 2); 
 

38) Gravação de vídeo: 
 Formato de Arquivo 

o MOV: 
Vídeos: MPEG-4 AVC/H.264  
Áudio: PCM Linear  

o MP4: 
Vídeos: MPEG-4 AVC/H.264 
Áudio: AAC  

 Tempo do Disparo Contínuo 
o Tempo de filmagem contínua em MOV 
o Taxa de bits MP4 indica apenas a saída de 

vídeo, áudio não está incluído. 
 Focagem 

o Dual Pixel CMOS AF  
 Compensação de Exposição: 

o ± 3 pontos em incrementos de 1/3 ou 1/2 
ponto 

o Fotos: ± 3 pontos  
 

39) Monitor LCD: 
 Tipo: Visor LCD, TFT colorido; 
 Tamanho do Monitor: Wide 3,0 pol. (relação de 

aspecto de tela de 3:2), Aprox. 3,03 pol. na 
diagonal; 

 Pixels: Aprox. 1.040.000 pontos; 
 Cobertura:  

o Aprox. 100%; 
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o Ângulo de visão: aprox. 170° vertical e 
horizontalmente; 

 Controle de Brilho: Ajustável a um de sete níveis; 
 Idiomas da Interface: 25 idiomas (Inglês, alemão, 

francês, holandês, dinamarquês, português, 
finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, 
grego, russo, polonês, checo, húngaro, romeno, 
ucraniano, turco, árabe, tailandês, chinês 
tradicional/simplificado, coreano e japonês)  

 
40) Reprodução:  

 Formato de Exibição 
Visualização de Imagens: Imagem única (sem 
informações de disparo), Imagem única (com 
informações básicas), Imagem única (com 
informações de disparo: informações detalhadas, 
objetiva/histograma, balanço de brancos, estilo de 
imagem 1, estilo de imagem 2, espaço de 
cor/redução de ruído, correção de aberração da 
objetiva), visor por índice (4/9/36/100 imagens)  

 Alerta de superexposição: Na exibição de imagem 
única, as áreas superexpostas em destaque 
piscarão. 

 
41) Proteção e exclusão de imagens: 

 Proteção: A proteção contra exclusão pode ser 
aplicada/cancelada para uma única imagem, todas 
as imagens de uma pasta ou todas as imagens do 
cartão.  

 Apagar: Apagar uma única imagem, imagens 
selecionadas, todas as imagens da pasta, todas as 
imagens do cartão ou apagar somente imagens não 
protegidas.  

42) Impressão direta: 
 Impressoras Compatíveis: Impressoras 

compatíveis com PictBridge (LAN sem fio)  
 Imagens para Impressão: Imagens RAW e JPEG 

em conformidade com o Design rule for Camera File 
System. 

 
43) DPOF: Digital Print Order Form 

 DPOF: Compatível com DPOF versão 1.1; 
 

44) Personalização: 
 Funções de Personalização: 26 funções 

personalizadas são configuráveis; 
 Configurações do Usuário: 
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o Funções podem ser atribuídas aos seguintes 
botões: 

 Botão do obturador parcialmente 
pressionado; 

 Botão AF-ON; 
 Botão de bloqueio AE; 
 Botão de profundidade de campo;  
 Botão Af Stop da Lente; 
 Botão SET; 
 Seletor principal; 
 Seletor de controle rápido; 
 Multicontrolador. 

 Registro Meu Menu: Até seis opções de menu 
(abas) e funções personalizadas podem serem 
registradas. Até cinco abas de Meu Menu podem 
ser adicionadas. 

 
45) Interfaces: 

 Saída USB: SuperSpeed USB (USB 2.0) 
- Para comunicação com PC;  
- Para conexão com GP-E2; 
- Para conexão com Connect Station;  

 Saída de Vídeo: HDMI do tipo C (resolução muda 
automaticamente); 
 

46) Energia 
 Bateria: Bateria LP-E6N (LP-E6). Quando usada 

uma empunhadura de bateria, podem ser instaladas 
duas unidades de bateria LP-E6N (LP-E6) ou seis 
pilhas AA/R6.  

 
 

 Número de Disparos: 
o Disparos através do visor: aprox. 960 

disparos (em temperatura ambiente); 
o Disparos através do visor: aprox. 860 

disparos (em baixa temperatura); 
o Disparos pelo modo de visualização direta: 

aprox. 300 disparos (em temperatura 
ambiente); 

o Disparos pelo modo de visualização direta: 
aprox. 270 disparos (em baixa temperatura); 

o Tempo de Gravação de Filmes: aprox. 1 h 50 
min (em temperatura ambiente); 

o Tempo de Gravação de Filmes: aprox. 1 h 40 
min (em baixa temperatura). 

 Nível da Bateria: Verificação do nível de bateria 
automática ao ligar a câmera. O nível da bateria é 
indicado em 6 níveis. O nível é exibido no LCD e no 
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visor ótico. Quando usada a empunhadura de 
bateria com pilhas AA/R6, o nível de bateria é 
indicado em quatro níveis.  

 Economia de Energia: A câmera desativa após 
determinado período sem uso, conforme pré-
configuração (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 15 min ou 
desativado).  

 Data/Hora Bateria: Bateria secundária integrada.  
Mantém data/hora por aprox. 3 meses quando 
totalmente carregada. 
Tempo de recarga: Aprox. 8 h. para ser capaz de 
manter a data/hora certa por um mês após a 
exaustão energia da bateria principal.  

 Tempo de Inicialização: Aprox. 0,16 seg. (baseado 
no padrão CIPA)  

47) Dimensões e peso: 
 Dimensões (LxAxP) 

Aprox. 139,0 x 105,2 x 78,5 mm  
 Peso 

Aprox. 730 g (padrão CIPA) 
Aprox. 650 g (somente corpo)  

 
48) Condições de operação: 

 Temperatura de Operação 
32-104°F/0-40°C  

 Humidade de Operação 
85% ou menos; 

 
Referência: Canon DSLR EOS 80D com Lente 18-135mm. 

03 01 

Bateria para câmera fotográfica: 
 

 Compatível para o modelo de câmera ofertada; 
 Original do mesmo fabricante da câmera ofertada; 
 Capacidade De Carga 1865 Mha; 

 
Referência: Canon LP-E6N para 80d. 

04 01 

Cartão de memória para câmera fotográfica: 
 

 Classe: 10; 
 Interface: UHS-I; 
 Capacidade: 64GB; 
 Velocidade de Leitura: até 150MB/s; 
 Velocidades de Gravação: até 60MB/s; 
 Velocidade de Vídeo: U3, V30; 
 Fator de Forma: SD/SDXC; 
 Dimensões: 24 x 32 x 2.1 mm; 

Compatibilidade:  
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 Compatível com todos os dispositivos com slot 
SD/SDHC/SDXC. 
 

Referência: Sandisk SD SDXC Extreme 64gb 150 mb/s U33. 
 

05 01 

Flash para câmera fotográfica: 
 

 Número guia: 58m (para 105mm, ISO 100); 
 Flash Mode: M, S1, S2, Multi-Mode; 
 Giro da cabeça na vertical: 0-90 graus; 
 Giro da cabeça na horizontal: 0-270 graus; 
 Energia: 4 X AA baterias (Alcalinas ou Ni-MH); 
 Duração da Bateria: 100 - 1500 vezes (baterias 

recarregáveis com boa carga); 
 Tempo de Reciclagem: Aprox. 3 Seg. (baterias 

recarregáveis com boa carga); 
 Slave Mode S1: Normal Optic Slave; 
 Slave Mode S2: Pre-flash Cancel Slave; 
 Temperatura da Cor: 5600K; 
 Duração do Pulso: 1/200S - 1/20000S; 
 Ajuste de Potência: 8 níveis (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64, 1/128) e cada nivel tem 8 subniveis de 
ajuste fino; 

 Zoom: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm; 
 Compatível com a câmera ofertada; 

 
Referência: Yongnuo YN560 III. 

06 01 

Carregador de pilhas: 
 Tempo Médio de Carga: 5hrs – 15hrs; 
 Tipo de pilha inclusa: AA (capacidade 2500mAh); 
 Voltagem: Bivolt (110 / 220 volts); 
 Tipo de bateria/pilha que recarrega: AA; AAA (Ni MH 

Recarregáveis); 
 Luz indicadora de carga; 
 Potência: 2,5W; 
 Frequência de entrada: 50/60 Hz; 

Recursos: 
 Duração 3 vezes maior que pilha alcalina comum; 
 8 pilhas recarregáveis de 2.500mAh inclusas. 
 Ni-MH: CycleEnergy AA 2500mAh; 
 Carga da Pilha: 0.1ltA 16h; Corrente de carga: 900mA; 

Saída de carga: 1.0V 
Controle automático para interrupção de carga: 

 Temporizador para interrupção da carga; 
 Detecção de Pilha Alcalina; 
 Monitoramento de Voltagem; 
 Indicador de LED detector de pilhas; 
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 Pode carregar até 4 pilhas tipo AA ou AAA 
recarregáveis; 

 Baixa Auto-Descarga;  
Referência: Carregador de pilhas Sony BCG-34HH4GN + Kit 
08 Pilhas. 
 

07 01 

Tripé para câmera fotográfica: 
 Tripé Universal Alumínio 1.75m; 
 Compatível com a câmera ofertada acima; 
 Cabeça móvel para diversos ângulos; 
 Nivelador de bolha; 
 Pernas em alumínio com 36 mm de diâmetro; 
 Altura ajustável em 3 seções em prolongadores com 

travas; 
 Pés emborrachados antiderrapantes; 
 Braço para rotação da base da câmera; 
 Haste Central; 
 Altura: Aproximadamente 175 cm com a câmera em 

cima; 
 Bolsa para transporte. 

08 01 

Bolsa para câmera fotográfica: 
 Externamente confeccionada em nylon; 
 Internamente em espuma Pack e EVA de 6 mm; 
 Alça de mão, Alça Tiracolo e Passador de cinto. 
 Compartimento bolso Frontal para carregar pilhas 

cartões; 
 Cor Externa: Preto 
 Dimensões: A= Altura L= Largura P= Profundidade 

Dimensões Externas: A= 19cm L= 17 P= 12; 
Dimensões Internas: A= 16 L= 15 P= 11cm; 

 
Referência: Bolsa Case West Reflex II. 

09 10 

Tablet: 
18) Tipo do processador: Octa-Core 1.8GHz; 
19) Memória RAM: 2 GB; 
20) Memória interna de armazenamento: 32 GB; 
21) Conectividade: USB Tipo C - Bluetooth 4.2 - Wi-Fi - 

Cartão Micro SD até 512GB  
22) Suporte ANT+; 
23) Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 
24) Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps); 
25) Visor: 10.1" TFT 

Resolução:  1920x1200 (WUXGA) 
Tela de toque: Multi-Toque; 
Características: Vidro reforçado (Gorilla Glass 3); 

26) Câmera:  8 MP (f1.9) (parte posterior), 5 MP FF (f2.2) 
(parte frontal); 
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Zoom Digital até 4x - Foco Automático (AF) - Modo de 
Foto (Automático, Food, Live, Panorâmica, Foto, Pro, 
Selfie Focus, Video) - Timer (Desativado, 2 segundos, 
5 segundos, 10 segundos) - Efeitos de Foto (Outono, 
Creme, Profundo, Floresta, Clássico, Acolhedor, 
Memória, Bordo);  

27) Gravação de Vídeo HD: FHD (1920 x 1080) @30fps; 
28) Bateria: Capacidade: 6150 mAh; 
29) Tempo de Funcionamento:  
 128h em reprodução de áudio; 
 13h com uso de Wifi e Internet; 
30) Sistema operacional: Android 9.1; 
31) Idioma suportado: Português; 
32) Cor predominante: Preto ou prata; 
33) Peso máximo: 469 g; 
34) Itens inclusos: 
 Capa de proteção tipo book cover compatível com o 

modelo ofertado; A capa frontal dobra e permite apoio 
na horizontal; Fecho interno magnético; 

 Carregador e cabo USB; 
 Manual de usuário; 

Referência:  Samsung Galaxy SM-T510NZSPZTO Tab A; 

10 01 

Adobe Acrobat PRO DC: 
7) Licença de uso Adobe Acrobat Pro DC; 
8) Licenciamento perpétuo; 
9) Software de edição de documentos PDF; 
10) Versão mais atual; 
11) Conter a interação, criação, edição, assinatura e 

opções de acessibilidade de arquivos PDF; 
12) Compatível com sistema operacional Windows 10; 

 

11 14 

Cabo Extensor USB A Macho x A Fêmea: 
8) Categoria de aplicação: Extensor; 
9) Comprimento: 1,80 m; 
10) Acabamento dos conectores: Aço Galvanizado; 
11) Taxa de transferência de dados: até 480Mbps; 
12) Cor: Preto; 
13) Ponta A: USB A Macho; 
14) Ponta B: USB A Fêmea; 

12 
120 

(cartelas) 

Pilhas AA 1,5V: 
7) Embalagem: Cartela com 2 pilhas; 
8) Tamanho: AA; 
9) Tipo: Alcalina; 
10) Voltagem: 1,5V; 
11) Unidade de venda: Cartela com 2 unidades; 
12) Tecnologia de resistência à perda de energia ao 

decorrer dos anos (mínimo 10 anos) em condições de 
armazenamento ambiente. 

Referência: Duracell Alcalina AA 1,5v. 
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13 01 

SCANNER DE MESA: 
17) Tipo de scanner: Scanner de documentos coloridos 

com alimentador de folhas, duplex 
18) Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor 
19) Resolução óptica: 600 dpi 
20) Resolução máxima: 1200 dpi interpolados 
21) Fonte de luz: LED RGB de 3 cores 
22) Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, 

profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits 
entrada / 24 bits saída 

23) Alimentador automático de documentos: 
a. Tamanhos de documento: Máximo: 21,6 x 609,6 

cm / Mín: 5 x 5 cm 
b. Peso do papel: 27 a 413 g/m² 
c. Ciclo de trabalho diário: Até 4 mil páginas 

24) Digitalização: 
a. Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo 

lento de digitalização, digitalizar, cancelar; 
b. Velocidade de até 35 ppm/ 70 ipm; 
c. Possibilidade de salvar arquivos no formato 

JPEG ou PDF; 
d. Digitalização direta para serviços de 

gerenciamento de dados (Exemplo: Dropbox, 
SharePoint, Evernote, Google Drive entre 
outros); 

e. Software OCR incluso (Digitaliza documentos e 
converta-os em arquivos de Word e Excel 
editáveis, ou PDF); 

25) Conectividade: 
a. Conectividade padrão: USB 3.0 de alta 

velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 
10BaseT/ 100BaseTX) 

26) Requisitos de sistema mínimos: Windows 7, 8, 8.1, 10, 
Mac OS X 10.6.8 - 10.11.x. 

27) Energia: 
Voltagem nominal: AC 100 - 240 V 

28) Consumo de energia: 
a. Em funcionamento: ~17W 
b. Em espera: 9,2W 
c. Em repouso: 1,2W 
d. Desligado: 0,1W 

29) Dimensões: Não ultrapassar 29,6 x 16,9 x 17,6 cm 
30) Ecológicas: RoHS, produto reciclável, ENERGY STAR 
31) Temperatura: 

a. Temperatura operacional: 5° a 35°C 
b. Em armazenamento: -25° a 60°C 

32) Conteúdo da Embalagem: 
a. Scanner de documentos; 
b. Folheto de Inicialização; 
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c. Cabo USB SuperSpeed; 
d. Cabo de alimentação; 

Referência: Scanner de Mesa Epson Color, Duplex 35 ppm - 
ES-400; 

14 04 

Conversor de RCA para HDMI: 
 

7) Portas de entrada: 1x RCA (amarelo, branco, vermelho). 
8) Portas de saída: 1x HDMI. 
9) Compatível com NTSC e PAL através de chave seletora. 
10) Não há necessidade de instalar drivers, plug and play; 
11) HDMI HD 720p ou FullHD 1080p; 
12) Cabo de alimentação Usb: 62cm 
 

15 04 

Conversor de HDMI para RCA: 
 

8) Portas de entrada: 1x HDMI. 
9) Portas de saída: 1x RCA 
10) Compatível com NTSC e PAL através de chave seletora. 
11) Plug and Play; 
12) HDMI resolução de entrada:640x480 60hz, 800x600 60hz, 

1024x768 60hz, 1280x720 60hz, 1280x1024 60hz, 
1360x768 60hz, 1600x1200 60hz, 1920x1080 60hz, 
480i/60hz, 480p/60hz, 576i/60hz, 576p/60hz, 
720p50/60hz, 1080i50/60hz,1080p50/60hz. 

13) Saída CVBS: PAL, NTSC M, (NTSC J) 
14) Cabo de alimentação Usb: 62cm 

16 
02 

(Pares) 

Extensor de vídeo: 
 
14) Versão HDMI: 1.3; 
15) Versão HDCP: 1.4; 
16) Resolução suportada: 

720 × 576 @ 50 Hz, 720 × 480 @ 60 Hz, 1280 × 720 @ 
60 Hz, 1920 × 1080 @ 60 Hz, 640 × 480 @ 60 Hz, 800 × 
600 @ 60 Hz, 1024 × 768 @ 60 Hz, 1280 × 800 @ 60 Hz, 
1280 × 1024 @ 60 Hz, 1440 × 900 @ 60 Hz, 1680 × 1050 
@ 60 Hz 

17) Taxa de transferência: 10.2 Gbps; 
18) Sinal TDMS entrada e saída: 0.7 ~ 1.2 Vpp; 
19) Sinal DDC entrada e saída: 5 Vpp; 
20) Cabo HDMI entrada e saída: ≤8 m (AWG24); 
21) Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo 

CAT6: 120 metros; 
22) Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo 

CAT5E: 100 metros; 
23) Protocolo de áudio: PCM; 
24) Conexões transmissor: 

 Entradas: 01 HDMI; 
 Saídas: 01 saída RJ45; 01 saída para transmissor IR; 
 Alimentação: Conector P4 fêmea; 
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25) Conexões receptor: 
 Entradas: 1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR; 
 Saídas: 1 saída HDMI; 
 Alimentação: Conector P4 fêmea; 

26) Características elétricas: 
 Fonte de alimentação transmissor: 5 Vdc / 1 A; 
 Fonte de alimentação receptor: 5 Vdc / 1 A; 
 Potência máx. total: 4 W; 
 Proteção antissurto: 8 kV; 

 
Referência: Intelbras VEX 3120 HDMI; 

17 01 

Fone de ouvido: 
 

12) Headphone supra-auricular fechado dinâmico 
13) Microfone 
14) Unidade do driver de 30 mm. 
15) Capacidade de manuseio de potência de 1000 mW IEC 

(Comissão Electrotécnica Internacional) 
16) 24 ohm a 1kHz; 
17) Sensibilidade - 98 dB/mW; 
18) Resposta em frequência de 10Hz-24.000Hz; 
19) Imã: Quatro condutores banhados a ouro mini plugue 

estéreo; Composto por Neodímio; 
20) Cabo: Aproximadamente 1,2 metro de extensão em 

formato Y; 
21) Cor predominante: Preto; 
22) Conector: P2; 

 
Referência: Sony MDR-ZX310AP/BQ. 

18 07 

Nobreak: 
15) Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ 
16) Potência 1200va 
17) Filtro de linha 
18) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação 
19) Forma de onda senoidal por aproximação (retangular 

PWM) 
20) DC Start 
21)  Battery Saver: evita o consumo desnecessário da 

carga da bateria, preservando a sua vida útil 
22) Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria 

precisa ser substituída 
23) Recarga automática das baterias em 4 estágios, 

mesmo com o nobreak desligado 
24) Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da 

bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. 
25) True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e 

possibilita a atuação precisa do equipamento.  
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26)  Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos 
internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. 

27) Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 
28) Porta fusível externo com unidade reserva.  

 
 
Referência: SMS 27392 
 

19 05 

Unidade de estado sólido (SSD): 
6) Interface: SATA (6Gb/s); 
7) Capacidades: 240GB; 
8) Performance: No mínimo 500MB/s para leitura e 

350MB/s para gravação; 
9) Formato: 2,5 pol; 
10) Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF (mean 

time between failures ou tempo médio entre falhas); 
 

Referência: SSD Kingston SA400S37/240G 

20 08 

Kit teclado e mouse com fio:  
 

10) Media Center: Quatro teclas de acesso permitem 
controlar as atividades de mídia mais usadas 
(reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o 
volume e ativar mudo); 

11) Tecla de acesso da Calculadora; 
12) À Prova de Líquidos: Teclado projetado para ser à 

prova de derramamentos acidentais; 
13) Botão Iniciar do Windows: Simplesmente pressione o 

botão de início do Windows para abrir o menu de início; 
14) Plug-and-Play: Nenhum software necessário. Basta 

conectar o teclado ao PC e começar a trabalhar; 
15) Mouse: 

 Mouse Óptico; 
 Roda de rolagem (scroll); 
 Alimentação: USB; 
 Cor: Preto; 
 Equipamentos compatíveis: PC e Notebook; 
 Dimensões aproximadas do Mouse (A x L x P): 8 x 

5 x 5 cm 
16) Teclado: 

 Teclado Multimídia; 
 Alimentação: USB; 
 Cor: Preto; 
 Equipamentos compatíveis: PC e Notebook; 
 Dimensões aproximadas do teclado (A x L x P): 20 

x 10 x 5 cm; 
 Padrão: ABNT2; 

17) Requisitos do sistema: 
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 PC com sistema operacional Windows Vista, 
Windows XP ou superior 

 Mac OS X v10.2x*–10.5x. superior. 
 2 entradas USB 

18) Conteúdo da Embalagem: 
 01 Teclado 
 01 Mouse 
 Manual 

 
Referência: Microsoft APB-00005 

21 05 
Toner novo para impressora Ricoh Aficio MP 1600, preto, 
ORIGINAL do fabricante Ricoh. 

22 10 
Toner novo para impressora HP LaserJet Pro 400 M401n, 
preto, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF 280A | 80A 

23 03 
Toner novo para impressora HP Laserjet M402DNE, preto, 
ORIGINAL do fabricante HP, referência CF 226A | 26A 

24 02 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-380A 
(Preto). 

25 02 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-381A 
(Ciano) 

26 02 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-382A 
(Yellow) 

27 01 
Toner novo para impressora HP Color Laserjet Pro MFP 
m476nw, ORIGINAL do fabricante HP, referência CF-383A 
(Magenta) 

28 03 

Fragmentadora de papel: 
19) Abertura de inserção para papel: 245 mm 
20) Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC 
21) Nº máximo de folhas: 30 folhas (75g) 
22) Tipo de fragmentação: Tiras de 6 mm 
23) Nível de segurança: P2 
24) Velocidade de fragmentação: 3 m/min 
25) Capacidade média de fragmentação: 70 Kg/h 
26) Acionamento: Botão e automático por sensor eletrônico 
27) Reversão: Por botão 
28) Led de indicação: Sim 
29) Potência: 550 W ou superior 
30) Tempo de funcionamento: 43 min ligada / 1 min 

desligada (A partir do 2º acionamento 5 min ligada / 3 
min desligada) 

31) Volume da lixeira: 31 litros total 
32) Rodízios 
33) Sensor de segurança 
34) Sensor de segurança para lixeira 
35) Sensor de lixeira cheia 
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36) Sensor de presença de papel 
Referência: Menno Secreta S 300 D 

29 03 

Microcomputador: 
 
1) Processador: 

k. Seis núcleos físicos; 
l. Seis Threads; 
m. Frequência mínima de 2,80GHz; 
n. Conjunto de instruções 64 bits; 
o. Memória cache de 9mb; 
p. Encapsulamento: FCLGA1151; 
q. Litografia: 14nm; 
r. Potência de Design Térmico de no máximo 65w; 
s. Conter dissipador e cooler adequado; 
t. Compatibilidade com tipo de memória DDR4 de 2666 

MHZ; 
 
Referência:  Intel Core i5 8400 
 
2) Memória Principal: 

e. Capacidade total de 8GB; 
f. Duas placas de memória de 4GB cada; 
g. Velocidade de Frequência de 2.666 MHz; 
h. Tipo DDR4; 

 
Referência: HyperX HX426C15FB/4 
 
3) Placa mãe:  

s. Socket 1151; 
t. Suporte para processadores com litografia de 14 nm; 
u. Ter suporte para CPUs de até 95w de Potência de 

Design Térmico; 
v. Compatível com o processador ofertado; 
w. Suportar tecnologia Turbo Boost; 
x. Conter dois slots de memória DDR4 DIMM; 
y. Conter barramento de memória para suportar Dual 

Channel; 
z. Barramento de memória com suporte a frequência de 

2.666 MHz 
aa. Capacidade máxima de memória principal de 32 GB; 
bb. Conter conexão de rede RJ45 Gigabit LAN 

10/100/1000 Mb/s; 
cc. Conter no mínimo uma conexão USB 3.1; 
dd. Conter no mínimo duas conexões USB 2.0; 
ee. Conter uma porta D-Sub; 
ff. Conter uma porta HDMI; 
gg. Conter no mínimo dois slots PCI Express 2.0 x1; 
hh. Conter no mínimo um slot PCI Express 3.0 x16; 
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ii. Conter no mínimo quatro conectores SATA3 de 6.0 
Gb/s; 

jj. Um conector de áudio do painel frontal; 
 
Referência: ASRock H310M-HDV/M.2 
 
4) Fonte de Alimentação: 

i. Potência mínima de 400 watts; 
j. No mínimo de dois conectores de energia SATA; 
k. Certificação 80 Plus; 
l. Entrada de energia 110 - 240 VAC; 
m. Um cabo 20+4 pinos ATX; 
n. No mínimo um cabo 8 (4+4) pinos EPS/ATX 12V para 

CPU; 
o. Correção do Fator de Potência Ativa (PFC); 
p. Conter cabo de força com nova padrão brasileiro de 

tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm 
de diâmetro); 

 
Referência: Aerocool 400W 80 Plus White KCAS 
 
5) Armazenamento: 

f. Tipo: Unidade de Estado Sólido (SSD); 
g. Capacidade de armazenamento de 240 GB; 
h. Interface SATA3 6.0 Gb/s; 
i. Taxa mínima de leitura de 500 MB/s; 
j. Taxa mínima de gravação de 350 MB/s; 

 
Referência: SSD Kingston SA400S37/240G 
 
6) Gabinete: 

h. Conter no mínimo uma conexão USB 3.0 no painel 
frontal e duas USB 2.0; 

i. Conter conexão de áudio no painel frontal; 
j. Suporte para placa mãe ofertada; 
k. Suporte para HDD Interno de 3.5" e 2.5"; 
l. Conter ao menos duas baias; 
m. Padrão Mid Tower; 
n. Cor predominante: preto; 

7) Gravador e Leitor de DVD/CD; 
a. Interfaces: SATA; 
b. Suporte para disco com diâmetro de 12 cm e 08 
centímetros; 
c. Velocidade mínima de gravação: 

i. DVD-R: 24X; 
ii. DVD-RW: 6x; 
iii.  CD-R: 48x; 
iv.  CD-RW: 24x; 

d. Velocidade mínima de leitura: 
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i. DVD-R: 16x; 
ii. DVD-RW: 8x; 
iii. CD-R: 48x; 
iv. CD-RW: 40x; 

e. Tempo de acesso: 
i. DVD: 145 ms; 
ii. CD: 125 ms; 
 

Referência: Drive Asus DRW-24F1MT 
 

30 03 

Monitor: 
1) Tamanho do Painel (medido na diagonal): 23,8"; 
2) Tipo de Painel: IPS; 
3) Formato: 16:9; 
4) Resolução Máxima: 1920 x 1080; 
5) Conectores de entrada: 

a. D-Sub; 
b. HDMI; 

6) Tempo de Resposta máximo: 5ms; 
7) Profundidade de cor (Número de cores): 16,7 milhões 
de cores; 
8) Brilho: 250 cd/m2; 
9) Ângulo de visão (HxV): 178º / 178º; 
10) Tratamento de superfície: Revestimento duro (3H), 
Anti-reflexo; 
11) Relação de Contraste: 1.000:1; 
12) Cor predominante: Preto; 
 

Referência: Monitor LED 23,8" IPS widescreen 24MK430H 
Preto 
 

31 01 

Relógio de ponto biométrico: 
 

18) Biometria - Leitor biométrico tipo Óptico, resolução de 
500 DPI; 

19) Proximidade - Leitor no padrão 125 kHz Unique, tanto 
no padrão wiegand26 quanto abatrack2; 

20) Teclado - Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão 
telefônico e 8 teclas adicionais de função; 

21) Comunicação e coleta de dados por TCP/IP 10/100 
MBits e USB nativos; 

22) Porta USB fiscal(frontal) exclusiva para extração da 
afd, e porta usb secundária para importação e 
exportação de dados; 

23) Sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s; 
24) Permite armazenamento de todos os dados em 

sistema cloud (nuvem) automaticamente; 
25) Permite realizar o cadastro do colaborador e digital, 

diretamente no equipamento; 
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26) No-break interno com autonomia de até 8 horas.  
27) Ser homologado pela Portaria1510/2009 do Ministério 

do Trabalho e Emprego e certificado Portaria 595/13 do 
INMETRO, que determina novos padrões de segurança 
e qualidade para os REPS; 

28) Possuir interface com teclado e tela colorida sensível 
ao toque; 

29) Imprimir comprovante (ticket) para cada registro de 
ponto efetuado com corte automático do papel; 

30) Comunicação, incluindo TCP/IP e USB (pen drive) 
nativos; Wi-F(opcional); 

31) Seguro contra fraudes, possui comunicação protegida 
por criptografia e sensores internos que bloqueiam o 
uso em caso de tentativa de violação, além de ter seus 
dados fiscais assinados digitalmente; 

32) Possui gerenciador web browser embarcado para 
cadastro e configurações, com acesso através de 
qualquer navegador de internet; 

33) Incluso: 6 bobinas de 300m, compatíveis com o 
modelo ofertado.  

34) Software de controle do ponto: 
a) O software deve conter total compatibilidade 

com o relógio de ponto ofertado.  
b) Capacidade para até 200 pessoas; 
c) Permite a Captura da Fotografia dos 

Colaboradores através de qualquer CAMERA 
WEB ou seleção de arquivo; 

d) Permite organizar as pessoas em Estruturas 
Organizacionais; 

e) Sistema Operacional compatível: Windows 10; 
f)  Exportação para software de folhas de 

pagamento; 
g) Controle de banco de horas, horas extras e 

escalas; 
h) Licença de uso: 03 anos; 
i) Adequado à portaria 1.510 do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 
j) A empresa vencedora deverá realizar a 

instalação e treinamento dos itens descritos 
acima na Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES; 
Referência: Software Secullum 4; 

 

Referência: Relógio de ponto biométrico Henry Prisma SF 
ADV R2.  
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15. PRAZO DE ENTREGA 
 
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis a 
contar da data do recebimento da nota de empenho. 
 
16. LOCAL DE ENTREGA 
 
16.1. Segunda à sextas feiras das 12h às 18h, na Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante, Av. Evandi Américo Comarela, 385, 4º Andar - Esplanada - Venda Nova do 
Imigrante/ES - CEP.: 29.375000; 
16.2. A entrega deverá ter prévia programação de data e hora. 
16.3. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados 
adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas 
fiscais de fornecimento. 
 
17. PENALIDADES E SANÇÕES 
 
A empresa vencedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas, neste 
Termo de Referência, para entrega do material. Caso haja algum descumprimento do 
estabelecido, a administração poderá aplicar ao licitante vencedor todas as penalidades 
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/83 além de: 
 
I – Advertência; 
II - Multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor Contratado; 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal pelo 
prazo de 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a administração pública 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que o 
contratado ressarcir a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção. 
 
18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
18.1. O recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 
18.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações. 
18.1.2. Definitivamente, até 10 (dez) dias úteis da entrega, após verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação; 
18.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido 
provisoriamente, será lavrado termo de recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído. 
18.3. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 
18.3.1. O fornecedor terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a 
substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pela Câmara Municipal de 
Venda Nova do Imigrante. 
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18.3.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no termo 
de referência. 
18.4. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil 
a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 
18.4.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
especificação técnica. 
18.4.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido neste termo de 
referência. 
18.4.3. Entrega no prazo, local e horários previsto neste termo de referência. 
18.5. O recebimento definitivo dar-se-á: 
18.5.1. Após verificação física que constate a integridade do produto. 
18.5.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no termo de referência e/ou com amostra aprovada. 
18.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á termo de recebimento 
definitivo, assinado por comissão ou servidor designado, o qual poderá ser substituído 
pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada por representante da seção de 
almoxarifado, considerando o valor da compra, de acordo com previsão legal. 
 
19. GARANTIA 
 
 Todos os objetos do presente termo de referência deverão ter garantia mínima de 12 
(doze) meses, exceto o projetor que deve conter 36 (trinta e seis) meses de garantia, 
contada do recebimento do material. Os procedimentos e custos referentes a 
substituição e acionamento da garantia serão de responsabilidade da contratada. 
 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. Entregar o material fielmente, de acordo com as especificações técnicas, não 
sendo admitidas quaisquer alterações sem o prévio conhecimento e aprovação da 
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante; 
20.2. Substituir os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, 
bem como providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados na notificação que lhe será entregue. 
20.3. Acatar todas as orientações da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, 
sujeitando se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
 
21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
21.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, 
respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas. 
21.2. Prestar informações e os esclarecimentos referentes ao fornecimento que venham 
a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 
21.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha ocorrida, considerada de 
natureza grave. 
21.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratação. 
21.5. Cumprir com as demais obrigações constantes neste termo de referência. 
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22. PAGAMENTO 
 
       O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente até o 10º (décimo) 
dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização 
dos serviços conforme este termo de referência e prévia verificação da regularidade fiscal 
e trabalhista da contratada. 
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1 Os recursos para atender as despesas constantes do presente Convite serão 
provenientes da seguinte dotação:  
001001.01031.00012.001 - Manutenção das atividades do Legislativo Municipal  
Elemento Despesa – 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
 
001001.01031.00013.001 – Aquisição de bens móveis e equipamentos para o Poder 
Legislativo 
Elemento Despesa – 4.4.90.52.00000 – Equipamento e Material Permanente 
 
13. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
13.1 Integram este contrato, como se aqui estivessem transcritos, todos os documentos 
e instruções que compõem o Pregão nº 01/2020, completando o presente contrato para 
todos os fins de direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos; 
 
13.2 Em especial, vincula-se o presente contrato ao Edital de Pregão nº 01/2020. 
 
14. RESCISÃO CONTRATUAL 
 
14.1 O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93; 
 
14.2 O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Câmara, 
independentemente de interpelação ou notificação judicial, bastando para isso uma 
comunicação por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos previstos no artigo 78, da Lei 
8.666/93. 
 
15. PUBLICAÇÃO  
 
15.1 O presente contrato será publicado no quadro de avisos (mural) localizado no átrio 
da sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme § único do 
art. 55 da Lei Orgânica Municipal. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1 A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo 
preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento 
por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro 
ou omissão. 
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16.2 A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados 
necessários, de modo a evitar eventuais danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos 
ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
16.3 Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser 
considerado rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 
 
16.3.1 A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação; 
 
16.3.2 Transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias; 
 
16.4 Na execução do presente contrato e nos casos omissos, rege-se pela Lei nº 
8.666/93  
 
17. FORO 
 
17.1 Fica eleito o foro da cidade de Venda Nova do Imigrante-ES para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 
administrativos, bem como renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
17.2 E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinados, após lido 
e achado conforme. 
 
Venda Nova do Imigrante-ES, ......... de ........................ de 20...... 
  
         CONTRATANTE              CONTRATADA 
Testemunhas:      .......................................................... 

CI Nº 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 – CMVNI 


