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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 – CRMV/MS 
 
EDITAL DE PREGÃO N° 02/2016  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
 
DATA: 06/06/2016  
HORA: 15:00hs  
LOCAL: Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263, Chácara Cachoeira, Campo 
Grande/MS. CEP: 79.040-720 
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul - MS, de acordo com a 
portaria CRMV/MS n° 012/2013, de fevereiro de 2013, leva ao conhecimento 
público que será realizado licitação na  modalidade Pregão, do tipo  menor preço 
por lote, conforme descrito neste Edital e  seu anexos, regida pelas disposições 
contidas na lei 10.520, de 17/07/2002, com  aplicação subsidiária da Lei n° 
8.666/93 e do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005.  

 
1- DA ABERTURA  
 
1.1 – A Comissão receberá os documentos e proposta em sessão pública, a ser 
realizada conforme abaixo mencionado:  
 
a) JULGAMENTO  
 
Sala do Plenário do CRMV/MS localizado à Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263, 
Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS.  
 
b) Data: 06/06/2016 
 
c) Horário: 15:00hs (com 00:15 (quinze) minutos de tolerância)  
 
1.2 – Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, 
que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente independentemente 
de nova comunicação.  
 
2- OBJETO  
 
2.1 – O objeto do Pregão Presencial é a aquisição de equipamentos de informática, 
conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que comprovem possuir os  
requisitos mínimos de qualificação exigidos na HABILITAÇÃO, e que tenham  
especificado como objetivo da empresa ou Contrato Social, atividades compatíveis com  
o objeto licitado.  
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3.2. Não poderão participar deste Pregão:  
 
a) Empresas que não atenderem ao disposto no Art. 4°, inciso XIII da lei 10.520/02, 
conforme consta deste edital;  
 
b) Empresas que foram suspensas de participar de licitação realizada pelo Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 
c) Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.  
 
4 - HABILITAÇÃO  
 
4.1 - Poderá participar da licitação qualquer empresa que satisfaça às exigências do 
Edital; devendo apresentar até a data da abertura, envelope nº 01/Proposta Comercial e 
envelope nº 02/Documentação.  
 
4.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 
CRMV/MS.  
 
4.3 – O representante deverá apresentar à Comissão documento de identidade, 
instrumento procuratório com a sua designação expressa para representar a licitante, ou 
cópia do contrato social, comprovando tratar-se  de sócio com poderes para responder 
pelos direitos e obrigações da licitante. A ausência dessa documentação implica 
considerar-se impedido o licitante de fazer qualquer tipo de manifestação;  
 
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas ou cópia simples, acompanhada do original correspondente, para 
autenticação pela Comissão, no ato de sua apresentação.  
 
4.5 – Apresentar declaração sobre aceitabilidade de todas as condições dessa  licitação. 
A inobservância dessa exigência acarretará a presunção de aceitação plena das 
condições estabelecidas neste ato convocatório. 
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1. Para participação no certame, a licitante deve apresentar a sua PROPOSTA DE 
PREÇO e HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO em envelopes distintos, lacrados e 
ostentando em seu anverso, além da sua identificação, o seguinte:  
 
a) Envelope N° 01 PROPOSTA DE PREÇO contendo: Pregão nº 02/16, data, hora, 
razão social, CNPJ.  
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b) Envelope N° 02 HABILITAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO contendo: Pregão nº 02/2016, 
data, hora, razão social, CNPJ. 
 
5.2. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro com 
apenas um representante legal que, devidamente identificado e credenciado por meio 
legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 
representada, devendo ainda, no ato da entrega do envelope, identificar-se exibindo a 
Cédula de Identidade ou outro documento equivalente.  
 
5.3 – Por credencial entende-se:  
 
a) contrato social ou documento constitutivo, quando a pessoa credenciada for sócia da 
empresa licitante.  
 
b) procuração, com outorga de poderes para que a pessoa credenciada represente a 
licitante no certame. Neste caso, será necessário também a cópia do contrato social ou 
documento constitutivo para que fique evidente a participação do outorgante no quadro 
da empresa. 
 
5.4 – O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente  
dos envelopes PROPOSTA DE PREÇO e HABILITAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO.  
 
5.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante legal em todas as sessões 
públicas referentes à licitação, sendo que no caso  do representante legal o mesmo 
deverá trazer declaração do proprietário dando poderes para ofertar lances.  
 
6 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. No dia, hora e local mencionado no Item 01 deste Edital, na presença das licitantes 
e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, 
credenciará os representantes e, receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇO E 
HABILITAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO.  
 
6.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 
6.3. Para o credenciamento, os interessados, deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a 
prática dos demais atos do certame.  
 
6.4. Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o 
representante legal credenciado declarará, juntamente com o documento de 
credenciamento, que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
sob pena de não aceitação de sua proposta pelo Pregoeiro.  
 
7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
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7.1 - Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão.  
 
7.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  
 
7.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇO  
 
8.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa por processo 
eletrônico, em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, sendo a 
última folha datada e assinada,  em envelope lacrado  devidamente identificado na 
forma do subitem 5.1.a, deste Edital, constituindo o envelope PROPOSTA DE PREÇO, 
os seguintes dados:  
 
a) razão social completa da licitante e número do CNPJ, que serão os mesmos 
constantes da documentação do Cadastro e da Nota Fiscal a ser emitida, caso seja 
vencedora do certame;  
 
b) preço, indicado em moeda corrente nacional. No referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 
correrão por conta da licitante vencedora. Do preço cotado será retido na fonte o valor 
de que trata o art. 64 da lei nº 9.430/96, regulamentado pela Instrução Normativa SRF nº 
480/2004, de 15/12/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005.  
 
c) a proposta poderá ser apresentada na forma do Anexo II deste Edital, incluindo  
folders ou folhetos com as especificações dos produtos e o prazo para a entrega.  
 
d) A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime 
diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar nº 123/06 
deverá declarar, em documento anexo a Proposta de Preço, que atende os requisitos do 
artigo 3º da mencionada Lei. A veracidade da declaração poderá ser verificada através 
de consulta optantes do Simples Nacional, através do Site:  
www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional. 
  
8.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do  
presente edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de  
dificultar o julgamento.  
 
8.3 – A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal presente à sessão de abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇOS com 
poderes para esse fim.  
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

mailto:cpl@crmvms.org.br
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9.1 - Após o credenciamento dos representantes e abertura dos envelopes contendo as  
propostas e preços, o Pregoeiro proclamará o proponente da melhor proposta e das 
propostas com valor de até 10% superior àquela.  
 
9.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas na condição anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até no máximo 03 (três), serem convidados para 
ofertar lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados nas 
propostas escritas.  
 
9.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais 
e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.  
 
9.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  
 
9.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida disputa para toda 
a ordem de classificação.  
 
9.6 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 14.3, d, deste Edital.  
 
9.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
 
9.8 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
 
9.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 
9.10 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo comparando-o com os valores consignados dos orçamentos de preços colhidos, 
decidindo motivadamente, a respeito.  
 
9.11 - No julgamento das propostas considerar-se-á o atendimento das exigências 
estipuladas neste Edital, o menor preço, o valor de mercado e a exeqüibilidade dos 
valores ofertados.  
 
9.12 – Não se admitirá proposta que apresentar preço global simbólico, irrisório, 
incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, mesmo que acrescidos 
dos respectivos encargos.  
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9.13 - Procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, na forma e 
condições da Lei Complementar nº 123/06, quando a menor proposta ou o menor lance 
não for ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte que possa se 
beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações previsto na mencionada Lei:  
 
9.13.1 - Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar 123/06, aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada durante a etapa de lances.  
 
9.13.2 - Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06.  
 
9.13.3 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
 
9.13.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no 
intervalo percentual de até 5%, definido nos termos do item 9.13, será convocada para, 
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor 
preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. Apresentada proposta nas condições acima referidas, será 
analisada sua documentação de habilitação.  
 
9.13.3.2 - Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.13.3.1, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito.  
 
9.13.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
9.13.1, será realizado sorteio entre elas, definindo e convocando o vencedor do sorteio 
para, querendo, encaminhar melhor oferta.  
 
9.13.3.4 - Não havendo licitante vencedor, enquadrado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos previstos no subitem 9.13.3.1, será analisada a 
documentação de habilitação do licitante que originalmente apresentou a menor 
proposta ou lance e, se regular, será declarado vencedor, sendo, na hipótese de não 
interposição de recurso, adjudicado em seu favor o objeto licitado.  
 
9.13.3.5 - O disposto no subitem 9.13.3 somente se aplicará quando a menor proposta 
ou o menor lance não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno 
porte.  
 
9.14 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo o 
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos 
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recursos interpostos, estes, em conformidade com o subitem 11.3 e item 12, deste 
Edital.  
 
9.15 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes.  
 
10 – DA HABILITAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1 – Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, 
devidamente lacrado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no subitem 
5.1.bdesde edital.  
 
10.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
10.1.1.1 – Registro comercial para empresa individual;  
 
10.1.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição dos seus administradores;  
 
10.1.2 – Relativos à Regularidade Fiscal 
 
10.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
 
10.1.2.2 - Certidão Negativa de Débito - CND para com a Previdência Social, em plena 
validade;  
 
10.1.2.3 - Certificado de Regularidade de Situação - CRS do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, em plena validade;  
 
10.1.2.4 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Estaduais, emitida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual, em plena validade;  
 
10.1.2.5 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal, em plena validade.  
 
10.1.3 – Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
10.1.3.1 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 
(noventa) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento.  
 
10.4. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope HABILITAÇÃO-
DOCUMENTAÇÃO os documentos específicos para a participação neste Pregão, 
devendo ser entregues numerados, de preferência, seqüencialmente e na ordem, a fim  
de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. Além da documentação 
anterior, deverá também apresentar:  
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10.4.1 – Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado com menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal de 
1988.  
 
10.5. No caso de a licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-
se apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo 
que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a 
documentação.  
 
10.6 – Disposições gerais da habilitação:  
 
10.6.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia 
simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Equipe de Apoio.  
 
a) Serão aceitas somente cópias legítimas;  
 
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  
 
c) Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  
 
10.6.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.  
 
10.6.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada.  
 
10.6.4. Documentos apresentados com validade expirada, acarretarão a inabilitação da 
licitante, salvo no caso das que podemos certificara veracidade através da internet.  
 
10.6.5. Serão devolvidos os envelopes de documentação das licitantes não habilitadas, 
exceto os das classificadas para a etapa de lances. 
 
10.6.6. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 
estabelecidas.  
 
10.7- DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE QUE SE BENEFICIAREM, NESTA LICITAÇÃO, DO REGIME DIFERENCIADO 
E FAVORECIDO CONCEDIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:  
 
10.7.1- As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem neste 
certame do regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 
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123/06, após a etapa de lances, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, observada a exceção disposta no subitem 10.7.2 a 
seguir.  
 
10.7.2- Conforme dispõe o art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, não 
será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de 
balaço patrimonial do último exercício social.  
 
10.7.3- Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, o 
licitante será habilitado declarado vencedor do certame na sessão do pregão, nos 
termos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº123/06 c/c §1º do art. 4º do Decreto nº 
6.204/07. Após, o Pregoeiro dará ciência aos licitantes dessa decisão e intimará o 
licitante declarado vencedor para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período (exceto se existir urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho),  para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito,  e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  
 
10.7.4- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação, onde após o cumprimento dos prazos constantes no subitem 10.7.3, 
será imediatamente oportunizada  a possibilidade de interposição de recurso, encerrada 
a sessão e extraída a ata correspondente.  
 
10.7.5 - Durante o prazo referido no subitem 10.7.3, não poderá ser exigida pela  
Administração a assinatura do Contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento 
equivalente.  
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO  
 
11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  
 
11.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
 
11.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem 
a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante. Constará 
na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 
de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

10 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, junto a Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 
Pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões 
de recurso.  
 
12.2 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 
03 (três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente.  
 
12.3 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
 
12.4 - As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado na página 01 deste Edital. 
 
13 – DO PAGAMENTO  
 
13.1 O pagamento será efetuado até 10 (dias) após a entrega do objeto, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura.  
 
13.1.2 No ato da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a contratada deverá comprovar a 
sua regularidade perante o INSS e o FGTS.  
 
14 – DAS PENALIDADES 
 
14.1. Na forma disposta no artigo 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, além das penalidades 
pecuniárias previstas neste Edital, a contratada estará sujeita à sanção de advertência 
(inciso I), suspensão temporária de participação em licitação (inciso III), declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública (inciso IV).  
 
14.2. O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitará à contratada à multa 
diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da contratação.  
 
14.3. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante, sem prejuízo 
das demais cominações legais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de Medicina, nos 
casos de:  
 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  
 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;  
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c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante;  
 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, durante a sessão ou, após a 
adjudicação;  
 
e) comportamento inidôneo;  
 
f) cometimento de fraude fiscal;  
 
g) falhar na execução do Contrato.  
 
14.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 
licitante, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do 
que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.  
 
14.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.  
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
15.1 – As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta 
dos recursos constantes da Atividade: Despesas de Capital. Rubrica: 
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 – Elemento de Despesa: BENS DE INFORMÁTICA.  
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
Edital, deverão ser dirigidas, por escrito, ao pregoeiro, mediante requerimento das 
empresas interessadas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias 
úteis da data marcada para recebimento dos envelopes.  
 
16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, de segunda a 
sexta, no horário das 08 às 11:00 e das 14 às 17:00, com a Equipe de Apoio ao Pregão. 
  
16.3 - Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a  
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia  útil ou de expediente normal 
subseqüente aos ora fixados. 
 
16.4 – Serão considerados como vícios sanáveis as falhas irrelevantes cometidas pelos  
licitantes em relação aos documentos e propostas apresentadas, assim consideradas as 
que não digam respeito à exigência de natureza material, ou as de cunho formal que 
sejam reputadas indispensáveis para a adequada avaliação da pessoa do licitante ou 
sua proposta.  
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16.5 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax e telefone.  
 
16.6 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
ou por servidor do órgão licitador, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
16.7 – É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo.  
 
16.8 – Fica assegurado à autoridade superior do CRMV/MS o direito de, no interesse da 
administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, dando ciência 
aos participantes, na forma da legislação vigente.  
 
16.9 – Acompanha este edital:  
 
Anexo I – Termo de Referência.  
Anexo II – Modelo de planilha de propostas de preços.  
Anexo III - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal.  
Anexo IV – Minuta de Contratos.  
 
16.10 - Informações complementares poderão ser obtidas junto a Equipe de Apoio ao 
Pregão deste Regional, de segunda a sexta, no horário das 08 às 11:00 e das 14 às 
17:00, pelo Telefone 67-3331-1655, ou pelo endereço na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 
263, Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS. 
 

Campo Grande/MS, 17 de maio de 2016.  
 
Membros da Equipe de Apoio: 
Lilian Ximenes da Silva Gonçalves  
Argenilson Araújo de Bulhões  
Celso Augusto Y. R. Dias  

 
 

________________________________ 
Eliézer Viveiros da Silva 

Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. DO OBJETO 

Aquisição de 1 (um) computador tipo servidor, 7 (sete) microcomputadores, 8 (oito) 
monitores, 3 (três)  notebooks , 1 (uma) impressora de etiquetas térmica acompanhada 
de 1 (uma) leitora de código de barras, 16 (dezesseis) mouses ópticos e 13 (treze) 
teclados a fim de atender as necessidades corporativas do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul  –  CRMV/MS,  de acordo com 
as especificações  técnicas  e condições descritas no Termo de Referência deste Edital. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

No que se refere à gestão de tecnologia da informação, os princípios e fundamentos 
formulados pelo CRMV/MS, os quais inclui em seus objetivos estratégicos a 
necessidade de adequação da infraestrutura do parque Tecnológico deste Regional, têm 
como sustentação a correta utilização de recursos de infraestrutura e para isso existe a 
necessidade de um aporte tecnológico (hardware e software) capaz de manter a 
integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações criando assim um 
ambiente adequado para o trabalho diário dos colaboradores do CRMV/MS.  
 
Para atingir esses objetivos, o CRMV/MS vem buscando, de forma racional e 
persistente, obter o melhor emprego de seus escassos recursos visando atingir a 
eficácia e eficiência de suas ações, garantir a disponibilidade de microcomputadores a 
todos os funcionários que assim o precisam, modernizar o parque tecnológico, adequar 
a infraestrutura de hardware e prover instrumentos eficientes para o trabalho de apoio 
aos funcionários do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 
 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e 
responsabilidades insertas no Edital e seu Termo de Referência: 
a) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;  
b) Fornecer autorização para entrega, constando as quantidades, o horário e a data;  
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 
da Contratada, informações adicionais para esclarecimento.  
d) Disponibilizar local adequado para a efetiva entrega dos objetos desta aquisição;  
e) Inspecionar e fiscalizar - através do responsável pelo setor de Informática do 
CRMV/MS - os produtos, a entrega e o cumprimento das especificações estabelecidas 
no contrato e no termo de referência.  
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que estiver em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e no contrato, solicitando a 
substituição ou correção do(s) produto(s)  que não tenham sido considerados 
adequados, restando ainda, à Contratada, a obrigatoriedade da imediata reparação, 
sem ônus e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao caso;  
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g) Atestar na nota fiscal, após a entrega do produto, mediante assinatura do Gestor do 
Contrato;  
h) Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.  
i) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o objeto dessa 
licitação;  
j) Exigir, a qualquer tempo, a substituição de objeto dessa licitação quando estiver fora 
das especificações estabelecidas no edital e termo de referência;  
k) Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias;  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Caberá à CONTRATADA sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas no Edital e seu Termo de Referência: 
a) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do contrato;  
b) Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;  
c) Comunicar à Contratante, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com o 
produto;  
d) Fornecer o objeto da aquisição somente após ter autorização, dada pelo CRMV/MS;  
e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;  
f) Atender as mesmas características das especificações contidas no Termo de 
Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos, obedecendo à quantidade 
estipulada;  
g) A Contratada deverá providenciar a imediata correção das irregularidades 
constatadas pela Contratante;  
h) Entregar o objeto deste edital em embalagens originais intactas, apropriadas para 
armazenamento a qual possa garantir a proteção contra entrada de umidade, poeira, 
amassamentos, deformações e alterações de cor. As embalagens devem vir contendo 
as indicações de marca do fabricante, conteúdo da procedência e outras informações 
pertinentes;  
i) Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que 
impossibilite o fornecimento do produto, nas condições pactuadas;  
j) Responsabilizar-se pela entrega do material no local indicado pelo CRMV/MS, nas 
datas previamente marcadas, quantidades e especificações solicitadas, obedecendo ao 
que foi estabelecido na autorização de entrega;  
k) Ficar ao seu cargo o transporte do objeto deste edital e a responsabilidade desse 
enquanto não efetivada a entrega.  
l) A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam 
ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os bens adquiridos;  
m) Assumir todas as responsabilidades por acidentes e ou eventualidade que possam 
ocorrer no ato da entrega do objeto do contrato, ainda que ocorrido nas dependências 
da contratante.  
n) Entregar o(s) produto(s) em até 20 (vinte) dias contados da solicitação e autorização 
emitida pelo CRMV/MS, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária, situado 
na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, n.º 263, Chácara Cachoeira II, Mato Grosso do 
Sul/MS.  
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5. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E GARANTIA  
Os produtos deverão obrigatoriamente conter as especificações e garantia conforme 
transcritos a seguir: 
5.1. Condições Gerais 
5.1.1. Todos os equipamentos devem ser novos e estar em produção. Não serão 

aceitos equipamentos descontinuados;  
5.1.2. Todos os componentes do servidor, notebooks, microcomputadores, monitores, 

teclados e mouses ópticos devem, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante, 
exceto para a impressora de etiqueta e leitora de código de barras. 

5.1.3. Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do fabricante, 
que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. A simples 
repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita como 
comprovação de adequação; 

5.1.4. Os equipamentos devem ser entregues acondicionados adequadamente em 
suas embalagens originais;  

5.1.5. O fornecimento de todos os acessórios de hardware e softwares necessários à 
instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores e interfaces são de 
responsabilidade exclusiva do fornecedor;  

5.1.6. Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo os 
manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional necessária;  

5.1.7. As configurações exigidas são "mínimas", sendo aceitos equipamentos com 
características superiores, desde que sejam completamente compatíveis com 
as especificações exigidas.  

5.2. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS 
 

LOTE 01 
 

SERVIDOR DE REDE 
1 UNIDADE 

 
Placa mãe 

 Suporte à ACPI (Advanced Configurationand Power Interface) versão 2.0b ou 
superior;  

 Suporte à PXE; 

 Suportar, no mínimo, 2 (dois) processadores; 

 Compatível com o padrão IPMI 2.0; 

 Compatível com o padrão PCI-E 3.0; 

 Slots para expansão: mínimo de 4 (quatro) slots PCI Express;  

 BIOS atualizável, sendo que o processo de atualização pode ser feito, 
diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;  

 2.1.8. Mínimo de 6 (seis) portas USB 2.0. 
 
Processador 

 1 (um) processador, sendo padrão mínimo, Intel® Xeon® E5-2630 v3 2.4GHz ou 
superior;  

 8 Núcleos; 

 Suportar execução simultânea de 16 (dezesseis) Threads;  
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 20 (vinte) MB de memória cache; 

 8.00GT/s; 

 Arquitetura 64-bit. 
 
Memória principal 

 Memória de 16GB RDIMM 2133MT/s; 

 Mínimo de 04 slots de memória; 

 Expansível no mínimo a 32 (trinta e dois) GB de RAM. 
 
Compatibilidade com os sistemas operacionais 

 Microsoft Windows Server; 

 RedHat Enterprise Linux; 

 Suse Linux Enterprise Server. 
 
Interfaces de rede 

  2 (duas) interfaces de rede, com suporte a VLAN; 

 Suporte aos padrões Ethernet (10BASE-T), Fast Ethernet (100BASE-TX) e 
Gigabit Ethernet (1000BASE-T);  

 Detecção automática de velocidade do meio físico de transmissão (10/100/1000 
autosense);  

 As interfaces de rede devem ter suporte à operação em conjunto, permitindo 
configurações em modo de tolerância a falhas e balanceamento de carga;  

 As interfaces devem ser do mesmo fabricante do servidor. 
 
Armazenamento 

 Controladora de disco rígido com suporte mínimo ao nível de RAID 1 com canais 
suficientes para o controle de 4 discos rígidos;  

 02 (duas) unidades de disco de 300 GB, 15K, SAS, 12 Gbps, 2.5 in Hot-plug, pré-
configuradas em modo RAID 1;  

 Capacidade de expansão para pelo menos 02 (dois) discos adicionais;  

 01 unidade de DVD-ROM;  

 As unidades de disco fornecidas devem ser do mesmo fabricante do servidor. 
 

Sistema de ventilação 

 Ventiladores do tipo ‘Hot Plug' ou ‘Hot Swap’ e redundantes com capacidade 
suficiente para manter o equipamento em funcionamento pleno em sua 
configuração máxima. 

 

Gabinete 

 Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U com trilhos e 
quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack; 

 Possuir display de leds acoplados no painel frontal do servidor para indicar e 
monitorar as condições de funcionamento do mesmo. 

 
Fontes de alimentação 

 Deverá ser fornecido, no mínimo, 2  (duas) fontes de alimentação redundantes; 
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 Ter capacidade suficiente para manter o equipamento em pleno funcionamento 
em sua configuração máxima, ou seja, com o total de discos, memória etc; 

 Em caso de falha de 1 (uma) fonte, a(s) outra(s) deve(m) suprir potência 
suficiente para manter o equipamento em pleno funcionamento em sua 
configuração máxima; 

 Seleção automática da tensão de entrada (100-240VAC); 

 Substituição da fonte sem a necessidade de desligar o equipamento (Padrão 
‘Hot-Plug’ ou ‘Hot-Swap’), garantindo a continuidade das operações sem 
impacto para as aplicações. 
 

Sistema operacional instalado  

 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition, x64, em português com 35 
CALs de dispositivos; 

 O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso e com o CD-
ROM de instalação. 
 

Serviços de instalação 

 Atualização de firmwares dos componentes do servidor (BIOS, controladoras, 
discos, etc.);  

 Configuração do nível de RAID 1;  

 Local de Instalação: Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado de Mato Grosso do Sul; 

 Após a entrega dos materiais, a CONTRATADA terá mais um prazo de até 7 
(sete) dias corridos para efetuar os serviços de instalação.  

 
Gerenciamento 

 Deve acompanhar programa completo para gerenciamento e monitoração de todo 
o hardware do servidor e, sendo este desenvolvido pelo próprio fabricante, 
devendo ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows Server 
2012 R2;  

 Monitoramento de falhas de voltagem, condições térmicas, memória, 
processadores, discos rígidos, controladoras, e estado geral do sistema; 

 Display, LEDs indicativos frontais ou item similar que permita a exibição de status 
do sistema; 

 O servidor deve ter Placa de Gerenciamento Out-of-band, com conexão dedicada 
padrão mínimo Fast-Ethernet, que permita pelo menos as seguintes operações 
nativamente habilitadas e acessíveis: reiniciar, ligar e desliga o servidor, KVM 
virtual, Virtual mídia e informações do servidor, logs de eventos e diagnósticos 
diversos.  

 
Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do fornecedor mínima de 3 (três) anos on-site, para 
peças e serviços, abrangendo todos os componentes, com atendimento na sede 
do CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia;  
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 Disponibilidade de site na web (indicar endereço) para registro dos equipamentos 
para posteriores notificações pró-ativas sobre novas versões de firmwares e 
softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone e o site da Assistência Técnica Autorizada 
do fabricante na Região de Campo Grande - MS. 

 

LOTE 02 

 
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 

6 UNIDADE 
 

Processador 

 Processador, sendo padrão mínimo, Intel i3-4170 ou superior; 

 Número de Núcleos: 2; 

 Número de Threades 4; 

 Frequência baseada em processador mínima de 3.7 GHz 
 
Placa mãe 

 Suporte à velocidade do barramento acima mencionada; 

 Arquitetura de duplo canal de acesso à memória (Dual Channel); 

 Mínimo de 2 soquetes para memória DDR3 SDRAM com suporte até  16GB; 

 Deve suportar memória de 1600MHz; 

 Mínimo de 1 slot PCI Express x1 e 1 slot PCI Express x16;  

 Apresentar declaração comprovando que placa mãe é do mesmo fabricante do 
microcomputador. 

 
Bios 

 Tipo flash memory padrão plug & play firmware deve ser passível de atualização; 

 Suportar a implementação ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 
possibilitando melhor gerenciamento e economia de energia; 

 Suportar tecnologia “Auto Power-On” que permite o administrador de TI a 
selecionar e programar qualquer dia da semana para “acordar” o equipamento e 
rodar rotinas de manutenção, atualização e segurança no equipamento;  

 Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pré-boot Execution Enviroment);  

 Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir 
número de património que possa ser lido remotamente por software de 
gerenciamento, além de recursos de controle de permissão através de senha 
para acesso e alterações das configurações padrões.  

 
Memória RAM 

 Memória DDR3 SDRAM dual channel instalada de, no mínimo, 4GB; 

 Velocidade de acesso de, no mínimo, 1600MHz. 
 
Controladora de vídeo 

 Interface PCI Express x16 ou Solução On-board; 

 Suporte a resolução mínima de 1280 x 1024 pixels; 

 Conectores VGA e HDMI. 
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Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S 

 Mínimo de 4 interfaces SATA-III de 6,0 Gb/S com suporte a, no mínimo, 4 discos 
rígidos; 

 Possuir 6 (seis) portas USB, sendo 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0, 2 (duas) dessas 
portas devem estar na parte frontal do gabinete; 

 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone na parte 
traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte 
frontal do gabinete. 

 Uma interface IEEE 802.11 B/G/N. Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

 
Controladora de rede ethernet 

 Padrão Ethernet; 

 Conector RJ-45; 

 Velocidade de 10/100/1000 Mbps, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
Ethernet; 

 Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE; 

 Com características: autosense, full-duplex e plug-and-play. 
 
Disco rígido 

 Capacidade mínima de 500GB; 

 Velocidade de 7.200 rpm; 

 Interface SATA-III; 

 Conexão de seis (6) GB/s; 

 Dezesseis (16) MB de cache. 
 
Unidade de mídia ótica 

 Leitora, gravador e Regravadora de DVD e CD; 

 Unidade de DVD± RW interna para leitura que também seja compatível com 
gravação de DVD±RW dual-layer,  DVD+R (gravação de 16x), DVD-R (gravação 
de 16x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CD-R (leitura 
de 40x), CD-RW (gravação de 32x) e DVD (leitura de 16x); 

 Interface do tipo SATA; 

 Externamente na cor semelhante ao do gabinete da CPU; 

 Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade; 

 Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de 
emergência em caso de travamento de mídia ótica na unidade. 

 
Fonte de alimentação 

 Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX, suficiente para suportar todos os 
dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa 
principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos); 

 Com tecnologia PFC - correção de fator de potência (ativo); 

 Conectores para dispositivos: mínimo de 5; 

 Bivolt Automático (115/220V). 
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Gabinete 

 Formato torre; 

 Deve possuir cor predominante preta; 

 Gabinete compatível com padrão ATX ou BTX, permitindo a utilização na posição 
horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o 
funcionamento do computador; 

 Conexão de fone de ouvido e microfone na parte frontal; 

 Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do 
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; 

 
Sistema operacional 

 Deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows no mínimo 
com a versão 8.1 Professional em Português (Brasil) 64 bits; 

 Todos os drivers e firmwares aplicáveis para os equipamentos propostos devem 
estar disponíveis no site do fabricante; 

 O sistema operacional deve vir acompanhado de manual, licença de uso e com o 
CD-ROM de instalação, por unidade entregue. 

 
Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site, para 
peças e serviços, abrangendo todos os componentes, com atendimento na sede 
do CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia;  

 Disponibilidade de site na web (indicar endereço) para registro dos equipamentos 
para posteriores notificações pró-ativas sobre novas versões de firmwares e 
softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone e o site da Assistência Técnica Autorizada 
do fabricante na Região de Campo Grande - MS. 

 
COMPUTADOR DESKTOP TIPO II 

1 UNIDADE 
 
Processador 

 Processador, sendo padrão mínimo, Intel i7-4790 ou superior; 

 Número de Núcleos: 4; 

 Número de Threades 8; 

 Frequência baseada em processador de 3.6 GHz; 

  Arquitetura 64-bit. 
 
Placa mãe 

 Suporte à velocidade do barramento acima mencionada; 

 Arquitetura de duplo canal de acesso à memória (Dual Channel); 

 Mínimo de 2 soquetes para memória DDR3 SDRAM com suporte até  16GB; 

 Deve suportar memória de 1600MHz; 

 Mínimo de 1 slot PCI Express x1 e 1 slot PCI Express x16; 

 Apresentar declaração comprovando que placa mãe é do mesmo fabricante.  
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Bios 

 Tipo flash memory padrão plug & play firmware deve ser passível de atualização; 

 Suportar a implementação ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 
possibilitando melhor gerenciamento e economia de energia;  

 Suportar tecnologia “Auto Power-On” que permite o administrador de TI a 
selecionar e programar qualquer dia da semana para “acordar” o equipamento e 
rodar rotinas de manutenção, atualização e segurança no equipamento;  

 Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pré-boot Execution Enviroment);  

 Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir 
número de património que possa ser  lido remotamente por software de 
gerenciamento, além de recursos de  controle de permissão através de senha 
para acesso e alterações das configurações padrões.  

 
Memória RAM 

 Memória DDR3 SDRAM dual channel instalada de, no mínimo, 8GB; 

 Velocidade de acesso de, no mínimo, 1600MHz. 
 
Controladora de vídeo 

 Interface PCI Express x16 ou Solução On-board; 

 Suporte à resolução mínima de 1280 x 1024 pixels; 

 Conectores VGA e HDMI. 
 
Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S 

 Mínimo de 4 interfaces SATA-III de 6,0 Gb/S com suporte a, no mínimo, 4 discos 
rígidos; 

 Possuir 6 (seis) portas USB, sendo 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0, 2 (duas) dessas 
portas devem estar na parte frontal do gabinete; 

 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone na parte 
traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte 
frontal do gabinete. 

 Uma interface IEEE 802.11 B/G/N. Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

 
Controladora de rede ethernet 

 Padrão Ethernet; 

 Conector RJ-45; 

 Velocidade de 10/100/1000 Mbps, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
Ethernet; 

 Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE; 

 Com características: autosense, full-duplex e plug-and-play. 
 
Disco rígido 

 Capacidade mínima de 500GB; 

 Velocidade de 7.200 rpm; 

 Interface SATA-III; 

 Conexão de seis (6) GB/s; 
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 Dezesseis (16) MB de cache. 
 
Unidade de mídia ótica 

 Leitora, gravador e Regravadora de DVD e CD; 

 Unidade de DVD± RW interna para leitura que também seja compatível com 
gravação de DVD±RW dual-layer,  DVD+R (gravação de 16x), DVD-R (gravação 
de 16x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CD-R (leitura 
de 40x), CD-RW (gravação de 32x) e DVD (leitura de 16x); 

 Interface do tipo SATA; 

 Externamente na cor semelhante ao do gabinete da CPU; 

 Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade; 

 Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de 
emergência em caso de travamento de mídia ótica na unidade. 

 
Fonte de alimentação 

 Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX, suficiente para suportar todos os 
dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa 
principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos); 

 Com tecnologia PFC - correção de fator de potência (ativo); 

 Conectores para dispositivos: mínimo de 5; 

 Bivolt Automático (115/220V). 
 
Gabinete 

 Formato torre; 

 Deve possuir cor predominante preta; 

 Gabinete compatível com padrão ATX ou BTX, permitindo a utilização na posição 
horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o 
funcionamento do computador; 

 Conexão de fone de ouvido e microfone na parte frontal; 

 Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do 
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; 

 
Sistema operacional 

 Deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows no mínimo 
com a versão 8.1 Professional em Português (Brasil) 64 bits; 

 Todos os drivers e firmwares aplicáveis para os equipamentos propostos devem 
estar disponíveis no site do fabricante; 

 O sistema operacional deve vir acompanhado de manual, licença de uso e com o 
CD-ROM de instalação, por unidade entregue. 

 
Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site, para 
peças e serviços, abrangendo todos os componentes, com atendimento na sede 
do CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia;  

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

23 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

 Disponibilidade de site na web (indicar endereço) para registro dos equipamentos 
para posteriores notificações pró-ativas sobre novas versões de firmwares e 
softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone e o site da Assistência Técnica Autorizada 
do fabricante na Região de Campo Grande - MS. 

 
MONITOR 

8 UNIDADES 
 

Especificações 

 Tipo LED HD;  

 Tratamento antireflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida); 

 19 Polegadas (mínimo); 

 Suporte a resolução de 1920x1080 pixels ou superior; 

 Suporte de altura ajustável, inclinação, rotação, giro; 

 Externamente na cor semelhante ao do gabinete COMPUTADOR DESKTOP 
TIPO I e TIPO II e com a marca do fornecedor dos microcomputadores; 

 01 (uma) entrada VGA e 01 (uma) entrada HDMI, ambas as entradas devem ser 
compatíveis com as interfaces de vídeo do COMPUTADOR DESKTOP TIPO I e 
TIPO II, permitindo desta forma utilizar dois monitores em cada computador. 
Caso seja necessário uso de adaptadores, estes deverão ser fornecidos 
juntamente com os microcomputadores. 

 Sendo o monitor do mesmo fabricante do COMPUTADOR DESKTOP TIPO I e 
TIPO II. 
 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site, para 
peças e serviços, abrangendo todos os componentes, com atendimento na sede 
do CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone e o site da Assistência Técnica Autorizada 
do fabricante na Região de Campo Grande - MS. 
 
 

TECLADO  
13 UNIDADES 

 
Especificações 

 Padrão ABNT2; 

 Interface USB; 

 Regulação de altura e inclinação do teclado; 

 Ser do mesmo fabricante dos COMPUTADORES DESKTOP (TIPO I e II) 
fornecidos, não sendo aceito o emprego de teclados de livre comercialização no 
mercado. 
 

Garantia e assistência técnica on-site 
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 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia. 

 
MOUSE ÓPTICO 

16 UNIDADES 
 

 Com sensor óptico de movimento; 

 3 botões, tendo o central (roda) a função de rolagem (scroll) para cima e para 
baixo; 

 Resolução de, no mínimo, 800 DPI; 

 Interface USB; 

 Ser do mesmo fabricante dos COMPUTADORES DESKTOP (TIPO I e II) 
fornecidos, não sendo aceito o emprego de mouses de livre comercialização no 
mercado; 

 Deve ser fornecido mouse-pad; 

 Plug-and-Play compatível com o Sistema Operacional Microsoft Windows 
(Desktop e Server) e suas variações. 
 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia. 

 

LOTE 03 

 
NOTEBOOK  
3 UNIDADES 

 
Processador 

 Processador, sendo padrão mínimo, Intel i3-4005U ou superior; 

 Número de Núcleos: 2; 

 Número de Threades 4; 
 
Placa mãe 

 Mínimo de 2 soquetes para memória DDR3 com suporte para expansão até  8GB; 

 Deve suportar memória de 1600MHz; 
 
Memória RAM 

 Memória DDR3, no mínimo, 4GB; 

 Velocidade de acesso de 1600MHz. 
 
Controladora de vídeo 

 Conectores VGA e HDMI. 
 

Monitor 
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 Tipo Led; 

 14 Polegadas 

 Suporte à resolução mínima de 1366 x 768 pixels; 
 
Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S 

 Possuir 3 (três) portas USB, sendo 2 USB 2.0 e 1 USB 3.0; 

 Controladora de som com conectores para entrada de Microfone e saída de 
Áudio.  

 Uma interface IEEE 802.11 B/G/N. Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

 Interface de rede integrada, com velocidade de 10/100/1000 Mbps, padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet; 

 Uma interface Bluetooth v2.0 ou superior integrada ao equipamento. Não serão 
aceitas adaptações com dispositivos USB; 

 Câmera integrada de alta definição de 720p. 
 

Disco rígido 

 Capacidade mínima de 500GB; 

 Velocidade de 5.400 rpm; 
 
Unidade de mídia ótica 

 Leitora, gravador e Regravadora de DVD e CD; 

 Unidade de DVD± RW interna para leitura que também seja compatível com 
gravação de DVD±RW dual-layer,  DVD+R (gravação de 16x), DVD-R (gravação 
de 16x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CD-R (leitura 
de 40x), CD-RW (gravação de 32x) e DVD (leitura de 16x); 
 

Teclado 

 Em português 
 

Touchpad  

 Multi-toque; 
 

Gabinete 

 Deve possuir cor predominante preta; 
 

Sistema operacional 

 Deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows no mínimo 
com a versão 8.1 Professional em Português (Brasil) 64 bits; 

 Todos os drivers e firmwares aplicáveis para os equipamentos propostos devem 
estar disponíveis no site do fabricante; 

 O sistema operacional deve vir acompanhado de manual, licença de uso e com o 
CD-ROM de instalação, por unidade entregue. 

 
Garantia e assistência técnica on-site 
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 Garantia do fabricante ou do fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site, para 
peças e serviços, abrangendo todos os componentes, com atendimento na sede 
do CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia;  

 Disponibilidade de site na web (indicar endereço) para registro dos equipamentos 
para posteriores notificações pró-ativas sobre novas versões de firmwares e 
softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone e o site da Assistência Técnica Autorizada 
do fabricante na Região de Campo Grande - MS. 
 

LOTE 04 

 
IMPRESSORA DE ETIQUETAS TÉRMICAS + LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

1 UNIDADE  
 

Impressora 
 

Recursos 

 Processador de 32 bits RISC; 

 Método de  impressão: transferência térmica  / térmica direta; 

 EPL e ZPL  linguagens de programação padrão. 
 

Características 

 Sistema de carregamento de  fita rápida e  fácil ; 

 Resolução: 203 dpi (8 pontos/mm); 

 Memória: 
o Standard: 8Mb SDRAM 
o Flash: 8Mb 

 Largura de  impressão: Máx. 104 mm; 

 Comprimento de  impressão: Máx. 991 mm; 

 Velocidade de  impressão: 102 mm/sec; 

 Sensores de mídia: Reflexivo, transmissivo. 
 

Mídia 

 Máximo de etiqueta e liner largura: 108 mm; 

 Rótulo mínimo e  largura liner: 25,4 mm; 

 Máximo de etiqueta e liner comprimento: 991 mm; 

 Diâmetro máximo do rolo: 127 mm; 

 Diâmetro do núcleo: 25,4 mm e 38 mm; 

 Espessura da mídia: 0,08 mm e 0,18 mm; 

 Tipos de mídia: Estoque tag, rolo ou  formulário contínuo. 
 

Ribbon 

 Diâmetro externo: 34 mm; 

 Comprimento padrão: 74 m; 
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 Ratio: 01:01; 

 Diâmetro do núcleo: 12,7 mm. 
 

Operacionais: 

 Temperatura operacional : 
o TT: Temperatura 5° a 41° C 
o DT: Temperatura 5° a 41° C 

 Temperaturas de armazenamento:  40° a 60° C; 

 Umidade de operação: 10 a 90%, sem condensação; 

 Umidade de armazenamento: 5 a 95%, sem condensação; 

 Elétrica: Autodetectar (PFC compliant) 110  240 VAC, 50  60 Hz; 

 Aprovações de agências: 
o TUVR NRTL 
o TUVR CB 
o NOM 
o KCC 
o CE 
o FCC Classe B 

 
Interface de comunicação 

 Serial RS232 (DB9); 

 Paralela (Centronics); 

 USB. 
 

Linguagens de programação 

 Núcleo de linguagem de programação EPL2, ZPL I/ZPL II. 
 
Códigos de Barras/Simbologias 

 Códigos de barras 1D: Codabar, Code 11, Code 128, Código 128 com 
subconjuntos A / B / C, Code 39, Code 93, EAN13, EAN14, EAN8,  EAN8 e 
EAN13 com 2 ou 5 dígitos, Código postal  alemão, Industrial 2 de 5, Interleaved 
2 de 5, Postnet japonês, Logmars, MSI ,  MSI3,  Plessey, POSTNET, RSS 
(simbologia de Espaço Reduzi do), RSS14 (limitado,   truncado, empilhados), 
UCC/EAN128, UPC e EAN 2 ou 5 dígitos, UPC A,  UPCA e UPCE com 2 ou 
5 dígitos, UPCA e UPCE com EAN 2 ou 5 extensões dígitos,  UPCE; 

 Códigos de barras 2D: Aztec, Codablock, Código 49, Data Matrix, MacroPDF417, 
Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, RSS / GS1 DataBar família (12 
barcodes); 

 Fontes e  Imagens: 
o 16 residentes fontes expansíveis bitmap ZPL II 
o Um morador fonte escalonável ZPL 
o Cinco expansíveis EPL2 fontes residentes bitmap 
o Suporta  fontes definidas pelo usuário e gráficos  incluindo 

logotipos dos clientes 
 

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 

 170 x 201 x 208 mm. 
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Opcionais 

 Dispenser com sensor de etiqueta tomada. 
 

Leitor de Código de Barras 
 

Especificações 

 Tipo do leitor: Portátil; 

 Tecnologia: Linear CCD 2.500 pixel; 

 Velocidade de leitura: 150 leituras/seg; 

 Profundidade do campo (distância de  leitura): 0 ~ 90 mm; 

 Resolução: 3 mils (0,076 mm   tamanho mínimo da barra reconheci da pelo  
leitor); 

 Contraste de  impressão: 25% @ UPC/EAN 100%; 

 Indicadores de LED; 

 Operações programáveis: 
o Tom 
o Volume e tempo de duração do bipe 
o Modo de leitura do botão gatilho 
o Tipo de término de mensagem 
o Tipo de idioma 
o Configurações do  teclado 
o Habilitar e desabilitar códigos de barras 

 Tipos de códigos: 
o Códigos lineares 1D: UPC/EAN/JAN, UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, 

EAN128, JAN8, JAN13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 
11, Codabar, IATA Code, MSI /Pl essy, ISBN/ ISSN, Interleaved 25, 
Industrial  2 of  5, Standard 25, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, 
GS1 DataBar,  GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Chi na 
Postal Code, Telepen 

 Interface: USB; 

 Certificações: EMC CE e FCC Doc Compliance, VCCI, BSMI; 

 Cabo: 1,5 m ± 5; 

 Alimentação de entrada: + 5V ± 5%; 

 Potência de operação (típico): Máx. 150 mA; 

 Condições ambientais: 
o Temperatura de operação: 0° a 50° C 
o Temperatura de armazenamento: 20º a 60° C 
o Umidade: 5 a 95% 

 Resistência à quedas: até 1,5 m; 

 Nível de luz: Lâmpada  fluorescente 6.000 lux; 

 Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 54 x 72 x 165,7 mm; 

 Peso: 100 g; 

 Garantia: 12 meses para leitor e 3 meses para cabo. 
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Garantia e assistência técnica on-site para a impressora de etiquetas e leitora de 
cód. de barras 

 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) ano  on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, com atendimento na sede do CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer tipo, poderá ser cobrado para a realização 
de atendimentos relativos à garantia;  
 

5.3. GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA ON-SITE 
5.3.1. Para a solução envolvida na contratação, a CONTRATADA deverá prever 

garantia dos equipamentos, fornecendo sem custo adicional todos os ajustes 
às falhas que porventura venham a ser encontradas realizando assistência 
técnica on-site: 

5.3.1.1. A garantia de funcionamento completo de todos os equipamentos será de 
acordo com as especificações contidas neste termo de referência, 
contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo 
de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante; 

5.3.1.2. A CONTRATADA deverá prestar garantia nas dependências do CRMV/MS. 
5.3.2. Para execução dos serviços de garantia, suporte e atendimento técnico local, 

estadia, transporte de equipamentos, ou qualquer outro tipo de serviço 
necessário para o cumprimento da garantia deve ser realizado pela 
CONTRATADA não gerando nenhum ônus adicional para o CRMV/MS; 

5.3.3. A CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos 
equipamentos, bem como a substituição de peças e componentes de 
manutenção (desgastes de uso); 

5.3.4. Quaisquer peças, componentes ou outros materiais que apresentarem defeitos 
de fabricação e/ou instalação devem ser substituídos por originais (novos) 
iguais ou superiores, sem ônus para a Contratante. Em caso da 
descontinuidade de sua fabricação ou não mais disponibilidades nos mercados 
nacional e internacional para sua aquisição poderão ser utilizadas, com a 
concordância prévia do CRMV/MS, componentes, peças e materiais 
recondicionados, ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente 
compatíveis, tanto em qualidade quanto em características técnicas, com os 
originais; 

5.3.5. A assistência técnica é responsabilidade única e exclusivamente da 
CONTRATADA e ocorrerá por conta da CONTRATADA, durante o período da 
Garantia, mesmo quando for necessário o transporte, por correio ou 
transportadora, de equipamentos e/ou peças ou ainda o translado e a estada 
de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário 
para o cumprimento da garantia; 

5.3.6. A garantia deverá atender a todos os componentes físicos e lógicos que fazem 
parte dos objetos deste contrato.  

5.3.7. Deverão estar cobertas pela garantia quaisquer atualizações de firmware e 
software disponibilizadas pelo fabricante.  

5.3.8. Os chamados serão efetuados por telefone, e-mail ou site da internet, em dias 
úteis das 7h às 18h, por servidores do CRMV/MS. A CONTRATADA 
compromete-se a manter registros escritos dos referidos chamados, onde 
constem: data e hora da abertura, o nome do técnico responsável pelo 
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atendimento, uma descrição resumida do problema e a data de encerramento 
do chamado; 

5.3.8.1. Abertura de chamados por telefone: A ligação deverá ser gratuita ou custo 
de ligação local; 

5.3.8.2.  Abertura de chamados por E-mail e/ou Internet: o CRMV/MS poderá 
realizar consultas e abertura de chamados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana e  365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
por ano. 

5.3.9. O prazo máximo para o início do atendimento técnico nas instalações da 
CONTRATANTE é de até 36 (trinta e seis) horas, a contar do registro da 
chamada na Central de Atendimento; 

5.3.10. O prazo máximo para resolução completa do problema é de até 72 
(setenta e duas) horas, contados a partir do início do atendimento. Caso não 
seja resolvido, o equipamento defeituoso deverá ser substituído; 

5.3.11. O prazo máximo para substituição do equipamento é de até 48 (quarenta e 
oito) horas, iniciado a contagem a partir do fim do prazo para resolução 
definitiva do problema; 

5.3.12. Sempre que possível o disco rígido do equipamento defeituoso deverá ser 
transferido para o novo equipamento ou para o equipamento de backup e 
retornado após a finalização do reparo; 

5.3.13. Comunicar ao Executor do Contrato, por escrito, qualquer fato relacionado 
ao uso indevido do equipamento, para as providências por parte da 
CONTRATANTE; 

5.3.14. O não cumprimento dos itens acima dará direito ao CRMV/MS cobrar multa 
conforme descrito neste Edital. 

5.3.15. Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos, deverá 
anexar os seguintes documentos, nos quais o fabricante declara que:  

5.3.15.1. O licitante é revendedor autorizado;  
5.3.15.2. Todos os produtos ofertados pelo licitante são de sua fabricação;  
5.3.15.3. A configuração ofertada pelo licitante é totalmente funcional;  
5.3.15.4. Todas as condições de garantia exigidas neste edital serão de 

responsabilidade do fabricante.  
5.3.16. Deverá ofertar serviço de instalação física e lógica em horário comercial. 

 
6. DO VALOR ESTIMADO  

6.1. Planilha estimativa: 

LOTE ESPECIFICAÇÕES QTDE VALORES 

VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL 

(R$) 
01 SERVIDOR 1 xx.xxx,xx 

R$ 99.028,00 02 

COMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I 

6 xx.xxx,xx 
COMPUTADOR 

DESKTOP TIPO II 
1 x.xxx,xx 

MONITOR 8 x.xxx,xx 
TECLADO 13 xxx,xx 
MOUSE 16 xxx,xx 

    03 NOTEBOOK 3 x.xxx,xx 
 

NOTEBOOK 3 x.xxx,xx 
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6.2. O valor global estimado para a aquisição do objeto é de R$ 99.028,00 (noventa e 
nove mil e vinte oito reais). 

6.3. Serão desclassificadas as propostas que superarem em mais de 10% o valor 
global estimado neste item. 

6.4. As estimativas apresentadas são a base para a formulação das propostas dos 
licitantes. Essas estimativas não geram qualquer obrigação para o 
CONTRATANTE. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Pregão estão 

previstas no orçamento do exercício e correrão à conta dos elementos de 
despesas 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 – Bens de Informática. 

 
8. DO LOCAL DE ENTREGA, FORMA DE RECEBIMENTO.  
8.1. Os equipamentos deverão ser entregues na sede do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, nas datas previamente 
marcadas, quantidades e especificações solicitadas, obedecendo ao que foi 
estabelecido na autorização de entrega. 

8.2. A efetiva entrega fica condicionada à aceitação por parte do Gestor do Contrato.  
8.3. A Contratante deverá receber os produtos em embalagens originais intactas, 

apropriadas para armazenamento a qual possa garantir a proteção contra 
entrada de umidade, poeira, amassamentos, deformações e alterações de cor. 
As embalagens devem vir contendo as indicações de marca do fabricante, 
conteúdo da procedência e outras informações pertinentes;  

8.4. A entrega dos produtos terão o prazo de até 20 (trinta) dias para entrega, 
contados a partir da solicitação e autorização emitida pelo CRMV/MS, na sede 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, situado na Rua Dr. Antônio Alves 
Arantes, n.º 263, Chácara Cachoeira II, Mato Grosso do Sul/MS.  

8.5. O recebimento efetivo se dará da seguinte forma:  
8.5.1. PROVISORIAMENTE, imediatamente, depois de efetuada a entrega, para 

efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações, 
constantes deste Termo de Referência e contrato;  

8.5.2. DEFINITIVAMENTE, em 10 (dez) dias úteis após analise da conformidade com 
vistas as especificações contidas neste termo de referência e no Contrato.  

 
9. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO  
9.1. Expedida a Autorização para Entrega, e após a sua execução conforme 

estabelecido no Termo de Referência do Edital, a CONTRATADA deverá 
protocolizar no CRMV/MS a Nota Fiscal/Fatura correspondente.  

9.2. Após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura o CRMV/MS procederá à verificação 
do documento e, estando de acordo, atestará se os produtos foram entregues 
de acordo com as especificações do Termo de Referência do Edital por meio do 

04 

IMPRESSORA DE 
ETIQUETAS TÉRMICA  
+ LEITORA DE CÓD. 

DE BARRAS 

1 x.xxx,xx 
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gestor do contrato designado. Estando em desacordo, restituirá à 
CONTRATADA a Nota Fiscal/Fatura para correção.  

9.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota 
Fiscal/Fatura pelo gestor do contrato e entregue ao CRMV/MS.  

9.4. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários 
para a realização do respectivo pagamento.  

9.5. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal, devendo a 
CONTRATADA, durante a execução do contrato, manter todas as condições de 
habilitação exigidas.  

9.6. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erros ou 
incorreções, o prazo para pagamento estipulado passará a ser contado a partir 
da data de sua reapresentação.  

9.7. No caso de incorreções nos documentos apresentados, inclusive a Nota 
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções 
solicitadas, não respondendo o CRMV/MS por quaisquer encargos resultantes 
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

9.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar 
pendências em relação à parcela correspondente ou em virtude de penalidade 
ou inadimplência.  

 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa para o 
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo demais cominações legais.  

10.2. A multa por inexecução contratual, total ou parcial, inclusive a aplicada por atraso 
injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, obedecerá os 
seguintes limites máximos:  

10.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação;  

10.2.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do fornecimento não realizado;  

10.2.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.  

10.3. O valor da multa será descontado quando dos próximos pagamentos devidos 
pelo CRMV/MS em razão da execução do contrato, ou, ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente.  

10.4. Quando aplicada a multa, seu valor poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura 
que a CONTRATADA apresentará para efeito de pagamento.  

10.5. Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à CONTRATADA a 
ampla defesa e o contraditório.  
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10.6. As sanções previstas no contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicada de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis.  

10.7. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na entrega do 
produto por força de caso fortuito ou de força maior.  

 
 
 

___________________________________________ 
Marcelo F. B Junior 

Téc. em Informática – Matr. nº 087 
 

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referência, com 
fundamento no artigo 3° da Lei n° 10.520/02, de 17/6/2000, 
publicado no DOU de 18/07/2002. 

 
 

Méd. Vet. João Vieira de Almeida Neto 
Presidente do CRMV-MS 
CRMV-MS 0568.VP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

34 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

 
ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

LOTE 01 
 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

01 
 

SERVIDOR DE REDE 
1 UNIDADE 

Placa mãe 

 Suporte à ACPI (Advanced 
Configurationand Power Interface) 
versão 2.0b ou superior;  

 Suporte à PXE; 

 Suportar, no mínimo, 2 (dois) 
processadores; 

 Compatível com o padrão IPMI 2.0; 

 Compatível com o padrão PCI-E 3.0; 

 Slots para expansão: mínimo de 4 
(quatro) slots PCI Express;  

 BIOS atualizável, sendo que o 
processo de atualização pode ser 
feito, diretamente do site na Internet 
do fabricante do equipamento;  

 2.1.8. Mínimo de 6 (seis) portas USB 
2.0. 

Processador 

 1 (um) processador, sendo padrão 
mínimo, Intel® Xeon® E5-2630 v3 
2.4GHz ou superior;  

 8 Núcleos; 

 Suportar execução simultânea de 16 
(dezesseis) Threads;  

 20 (vinte) MB de memória cache; 

 8.00GT/s; 

 Arquitetura 64-bit. 
Memória principal 

 Memória de 16GB RDIMM 2133MT/s; 

 Mínimo de 04 slots de memória; 

 Expansível no mínimo a 32 (trinta e 
dois) GB de RAM. 

Compatibilidade com os sistemas 
operacionais 

 Microsoft Windows Server; 

 RedHat Enterprise Linux; 

 Suse Linux Enterprise Server. 
Interfaces de rede 

  2 (duas) interfaces de rede, com 
suporte a VLAN; 

 Suporte aos padrões Ethernet 
(10BASE-T), Fast Ethernet 

 

R$ 

 

R$ 
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(100BASE-TX) e Gigabit Ethernet 
(1000BASE-T);  

 Detecção automática de velocidade do 
meio físico de transmissão 
(10/100/1000 autosense);  

 As interfaces de rede devem ter 
suporte à operação em conjunto, 
permitindo configurações em modo 
de tolerância a falhas e 
balanceamento de carga;  

 As interfaces devem ser do mesmo 
fabricante do servidor. 

Armazenamento 

 Controladora de disco rígido com 
suporte mínimo ao nível de RAID 1 
com canais suficientes para o 
controle de 4 discos rígidos;  

 02 (duas) unidades de disco de 300 
GB, 15K, SAS, 12 Gbps, 2.5 in Hot-
plug, pré-configuradas em modo 
RAID 1;  

 Capacidade de expansão para pelo 
menos 02 (dois) discos adicionais;  

 01 unidade de DVD-ROM;  

 As unidades de disco fornecidas 
devem ser do mesmo fabricante do 
servidor. 

Sistema de ventilação 

 Ventiladores do tipo ‘Hot Plug' ou ‘Hot 
Swap’ e redundantes com 
capacidade suficiente para manter o 
equipamento em funcionamento 
pleno em sua configuração máxima. 

Gabinete 

 Gabinete tipo rack padrão 19 
polegadas com altura máxima de 2U 
com trilhos e quaisquer outros 
componentes necessários para 
instalação em rack; 

 Possuir display de leds acoplados no 
painel frontal do servidor para indicar 
e monitorar as condições de 
funcionamento do mesmo. 

Fontes de alimentação 

 Deverá ser fornecido, no mínimo, 2  
(duas) fontes de alimentação 
redundantes; 

 Ter capacidade suficiente para manter 
o equipamento em pleno 
funcionamento em sua configuração 
máxima, ou seja, com o total de 
discos, memória etc; 

 Em caso de falha de 1 (uma) fonte, 
a(s) outra(s) deve(m) suprir potência 
suficiente para manter o 
equipamento em pleno 
funcionamento em sua configuração 
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máxima; 

 Seleção automática da tensão de 
entrada (100-240VAC); 

 Substituição da fonte sem a 
necessidade de desligar o 
equipamento (Padrão ‘Hot-Plug’ ou 
‘Hot-Swap’), garantindo a 
continuidade das operações sem 
impacto para as aplicações. 

Sistema operacional instalado  

 Microsoft Windows Server 2012 R2 
Standard Edition, x64, em português 
com 35 CALs de dispositivos; 

 O sistema operacional deve vir 
acompanhado de licença de uso e 
com o CD-ROM de instalação. 

Serviços de instalação 

 Atualização de firmwares dos 
componentes do servidor (BIOS, 
controladoras, discos, etc.);  

 Configuração do nível de RAID 1;  

 Local de Instalação: Sede do 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de Mato 
Grosso do Sul; 

 Após a entrega dos materiais, a 
CONTRATADA terá mais um prazo 
de até 7 (sete) dias corridos para 
efetuar os serviços de instalação.  

Gerenciamento 

 Deve acompanhar programa completo 
para gerenciamento e monitoração 
de todo o hardware do servidor e, 
sendo este desenvolvido pelo próprio 
fabricante, devendo ser compatível 
com o sistema operacional Microsoft 
Windows Server 2012 R2;  

 Monitoramento de falhas de voltagem, 
condições térmicas, memória, 
processadores, discos rígidos, 
controladoras, e estado geral do 
sistema; 

 Display, LEDs indicativos frontais ou 
item similar que permita a exibição 
de status do sistema; 

 O servidor deve ter Placa de 
Gerenciamento Out-of-band, com 
conexão dedicada padrão mínimo 
Fast-Ethernet, que permita pelo 
menos as seguintes operações 
nativamente habilitadas e acessíveis: 
reiniciar, ligar e desliga o servidor, 
KVM virtual, Virtual mídia e 
informações do servidor, logs de 
eventos e diagnósticos diversos.  

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do 
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fornecedor mínima de 3 (três) anos 
on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia;  

 Disponibilidade de site na web (indicar 
endereço) para registro dos 
equipamentos para posteriores 
notificações pró-ativas sobre novas 
versões de firmwares e softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone 
e o site da Assistência Técnica 
Autorizada do fabricante na Região 
de Campo Grande - MS. 

 
 
 

LOTE 02 
 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

06 

 

COMPUTADOR DESKTOP TIPO I 

6 UNIDADE 

Processador 

 Processador, sendo padrão mínimo, 
Intel i3-4170 ou superior; 

 Número de Núcleos: 2; 

 Número de Threades 4; 

 Frequência baseada em processador 
mínima de 3.7 GHz 

Placa mãe 

 Suporte à velocidade do barramento 
acima mencionada; 

 Arquitetura de duplo canal de acesso à 
memória (Dual Channel); 

 Mínimo de 2 soquetes para memória 
DDR3 SDRAM com suporte até  

 

R$ 

 

R$ 
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16GB; 

 Deve suportar memória de 1600MHz; 

 Mínimo de 1 slot PCI Express x1 e 1 
slot PCI Express x16;  

 Apresentar declaração comprovando 
que placa mãe é do mesmo 
fabricante do microcomputador. 

Bios 

 Tipo flash memory padrão plug & play 
firmware deve ser passível de 
atualização; 

 Suportar a implementação ACPI 
(Advanced Configuration and Power 
Interface) possibilitando melhor 
gerenciamento e economia de 
energia; 

 Suportar tecnologia “Auto Power-On” 
que permite o administrador de TI a 
selecionar e programar qualquer dia 
da semana para “acordar” o 
equipamento e rodar rotinas de 
manutenção, atualização e 
segurança no equipamento;  

 Suportar o recurso WOL (Wake on 
LAN) e PXE (Pré-boot Execution 
Enviroment);  

 Possuir o número de série do 
equipamento e campo editável que 
permita inserir número de património 
que possa ser lido remotamente por 
software de gerenciamento, além de 
recursos de controle de permissão 
através de senha para acesso e 
alterações das configurações 
padrões.  

Memória RAM 

 Memória DDR3 SDRAM dual channel 
instalada de, no mínimo, 4GB; 

 Velocidade de acesso de, no mínimo, 
1600MHz. 

Controladora de vídeo 

 Interface PCI Express x16 ou Solução 
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On-board; 

 Suporte a resolução mínima de 1280 x 
1024 pixels; 

 Conectores VGA e HDMI. 

Controladoras de dispositivos/interfaces 
de E/S 

 Mínimo de 4 interfaces SATA-III de 6,0 
Gb/S com suporte a, no mínimo, 4 
discos rígidos; 

 Possuir 6 (seis) portas USB, sendo 4 
USB 2.0 e 2 USB 3.0, 2 (duas) 
dessas portas devem estar na parte 
frontal do gabinete; 

 Controladora de som com conectores 
para entrada, saída e microfone na 
parte traseira do gabinete e com 
suporte para conexões de saída e 
microfone na parte frontal do 
gabinete. 

 Uma interface IEEE 802.11 B/G/N. 
Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

Controladora de rede ethernet 

 Padrão Ethernet; 

 Conector RJ-45; 

 Velocidade de 10/100/1000 Mbps, 
padrões Ethernet, Fast-Ethernet e 
Gigabit Ethernet; 

 Possuir tecnologias WOL (Wake-up on 
LAN) e PXE; 

 Com características: autosense, full-
duplex e plug-and-play. 

Disco rígido 

 Capacidade mínima de 500GB; 

 Velocidade de 7.200 rpm; 

 Interface SATA-III; 

 Conexão de seis (6) GB/s; 
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 Dezesseis (16) MB de cache. 

Unidade de mídia ótica 

 Leitora, gravador e Regravadora de 
DVD e CD; 

 Unidade de DVD± RW interna para 
leitura que também seja compatível 
com gravação de DVD±RW dual-
layer,  DVD+R (gravação de 16x), 
DVD-R (gravação de 16x), DVD+RW 
(gravação de 8x), DVD-RW 
(gravação de 6x), CD-R (leitura de 
40x), CD-RW (gravação de 32x) e 
DVD (leitura de 16x); 

 Interface do tipo SATA; 

 Externamente na cor semelhante ao 
do gabinete da CPU; 

 Luz indicadora de leitura e botão de 
ejeção na parte frontal da unidade; 

 Deve possuir mecanismo na parte 
frontal da unidade que possibilite a 
ejeção de emergência em caso de 
travamento de mídia ótica na 
unidade. 

Fonte de alimentação 

 Fonte de alimentação tipo ATX ou 
BTX, suficiente para suportar todos 
os dispositivos internos na 
configuração máxima admitida pelo 
equipamento (placa principal, 
interfaces, discos rígidos, memória 
RAM e demais periféricos); 

 Com tecnologia PFC - correção de 
fator de potência (ativo); 

 Conectores para dispositivos: mínimo 
de 5; 

 Bivolt Automático (115/220V). 

Gabinete 

 Formato torre; 

 Deve possuir cor predominante preta; 

 Gabinete compatível com padrão ATX 
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ou BTX, permitindo a utilização na 
posição horizontal e vertical sem 
comprometer os componentes 
internos e o funcionamento do 
computador; 

 Conexão de fone de ouvido e 
microfone na parte frontal; 

 Botão liga/desliga e indicadores de 
atividade da unidade de disco rígido 
e do computador ligado (power-on) 
na parte frontal do gabinete; 

Sistema operacional 

 Deverá ser fornecido com o Sistema 
Operacional Microsoft Windows no 
mínimo com a versão 8.1 
Professional em Português (Brasil) 
64 bits; 

 Todos os drivers e firmwares 
aplicáveis para os equipamentos 
propostos devem estar disponíveis 
no site do fabricante; 

 O sistema operacional deve vir 
acompanhado de manual, licença de 
uso e com o CD-ROM de instalação, 
por unidade entregue. 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do 
fornecedor mínima de 1 (um) ano  
on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia;  

 Disponibilidade de site na web (indicar 
endereço) para registro dos 
equipamentos para posteriores 
notificações pró-ativas sobre novas 
versões de firmwares e softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone 
e o site da Assistência Técnica 
Autorizada do fabricante na Região 
de Campo Grande - MS. 
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QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

 

01 

 

COMPUTADOR DESKTOP TIPO II 

1 UNIDADE 

Processador 

 Processador, sendo padrão mínimo, 
Intel i7-4790 ou superior; 

 Número de Núcleos: 4; 

 Número de Threades 8; 

 Frequência baseada em processador 
de 3.6 GHz; 

  Arquitetura 64-bit. 

Placa mãe 

 Suporte à velocidade do barramento 
acima mencionada; 

 Arquitetura de duplo canal de acesso à 
memória (Dual Channel); 

 Mínimo de 2 soquetes para memória 
DDR3 SDRAM com suporte até  
16GB; 

 Deve suportar memória de 1600MHz; 

 Mínimo de 1 slot PCI Express x1 e 1 
slot PCI Express x16; 

 Apresentar declaração comprovando 
que placa mãe é do mesmo 
fabricante.  

Bios 

 Tipo flash memory padrão plug & play 
firmware deve ser passível de 
atualização; 

 Suportar a implementação ACPI 
(Advanced Configuration and Power 
Interface) possibilitando melhor 
gerenciamento e economia de 

 

R$ 

 

 

R$ 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

43 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

energia;  

 Suportar tecnologia “Auto Power-On” 
que permite o administrador de TI a 
selecionar e programar qualquer dia 
da semana para “acordar” o 
equipamento e rodar rotinas de 
manutenção, atualização e 
segurança no equipamento;  

 Suportar o recurso WOL (Wake on 
LAN) e PXE (Pré-boot Execution 
Enviroment);  

 Possuir o número de série do 
equipamento e campo editável que 
permita inserir número de património 
que possa ser  lido remotamente por 
software de gerenciamento, além de 
recursos de  controle de permissão 
através de senha para acesso e 
alterações das configurações 
padrões.  

Memória RAM 

 Memória DDR3 SDRAM dual channel 
instalada de, no mínimo, 8GB; 

 Velocidade de acesso de, no mínimo, 
1600MHz. 

Controladora de vídeo 

 Interface PCI Express x16 ou Solução 
On-board; 

 Suporte à resolução mínima de 1280 x 
1024 pixels; 

 Conectores VGA e HDMI. 

Controladoras de dispositivos/interfaces de 
E/S 

 Mínimo de 4 interfaces SATA-III de 6,0 
Gb/S com suporte a, no mínimo, 4 
discos rígidos; 

 Possuir 6 (seis) portas USB, sendo 4 
USB 2.0 e 2 USB 3.0, 2 (duas) 
dessas portas devem estar na parte 
frontal do gabinete; 

 Controladora de som com conectores 
para entrada, saída e microfone na 
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parte traseira do gabinete e com 
suporte para conexões de saída e 
microfone na parte frontal do 
gabinete. 

 Uma interface IEEE 802.11 B/G/N. 
Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

Controladora de rede ethernet 

 Padrão Ethernet; 

 Conector RJ-45; 

 Velocidade de 10/100/1000 Mbps, 
padrões Ethernet, Fast-Ethernet e 
Gigabit Ethernet; 

 Possuir tecnologias WOL (Wake-up on 
LAN) e PXE; 

 Com características: autosense, full-
duplex e plug-and-play. 

Disco rígido 

 Capacidade mínima de 500GB; 

 Velocidade de 7.200 rpm; 

 Interface SATA-III; 

 Conexão de seis (6) GB/s; 

 Dezesseis (16) MB de cache. 

Unidade de mídia ótica 

 Leitora, gravador e Regravadora de 
DVD e CD; 

 Unidade de DVD± RW interna para 
leitura que também seja compatível 
com gravação de DVD±RW dual-
layer,  DVD+R (gravação de 16x), 
DVD-R (gravação de 16x), DVD+RW 
(gravação de 8x), DVD-RW 
(gravação de 6x), CD-R (leitura de 
40x), CD-RW (gravação de 32x) e 
DVD (leitura de 16x); 

 Interface do tipo SATA; 

 Externamente na cor semelhante ao 
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do gabinete da CPU; 

 Luz indicadora de leitura e botão de 
ejeção na parte frontal da unidade; 

 Deve possuir mecanismo na parte 
frontal da unidade que possibilite a 
ejeção de emergência em caso de 
travamento de mídia ótica na 
unidade. 

Fonte de alimentação 

 Fonte de alimentação tipo ATX ou 
BTX, suficiente para suportar todos 
os dispositivos internos na 
configuração máxima admitida pelo 
equipamento (placa principal, 
interfaces, discos rígidos, memória 
RAM e demais periféricos); 

 Com tecnologia PFC - correção de 
fator de potência (ativo); 

 Conectores para dispositivos: mínimo 
de 5; 

 Bivolt Automático (115/220V). 

Gabinete 

 Formato torre; 

 Deve possuir cor predominante preta; 

 Gabinete compatível com padrão ATX 
ou BTX, permitindo a utilização na 
posição horizontal e vertical sem 
comprometer os componentes 
internos e o funcionamento do 
computador; 

 Conexão de fone de ouvido e 
microfone na parte frontal; 

 Botão liga/desliga e indicadores de 
atividade da unidade de disco rígido 
e do computador ligado (power-on) 
na parte frontal do gabinete; 

Sistema operacional 

 Deverá ser fornecido com o Sistema 
Operacional Microsoft Windows no 
mínimo com a versão 8.1 
Professional em Português (Brasil) 
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64 bits; 

 Todos os drivers e firmwares 
aplicáveis para os equipamentos 
propostos devem estar disponíveis 
no site do fabricante; 

 O sistema operacional deve vir 
acompanhado de manual, licença de 
uso e com o CD-ROM de instalação, 
por unidade entregue. 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do 
fornecedor mínima de 1 (um) ano  
on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia;  

 Disponibilidade de site na web (indicar 
endereço) para registro dos 
equipamentos para posteriores 
notificações pró-ativas sobre novas 
versões de firmwares e softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone 
e o site da Assistência Técnica 
Autorizada do fabricante na Região 
de Campo Grande - MS. 

 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

08 

 

MONITOR 

8 UNIDADES 

Especificações 

 Tipo LED HD;  

 Tratamento antireflexivo. Não sendo 
aceita a solução glare (brilhante ou 
polida); 

 

R$ 

 

R$ 
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 19 Polegadas (mínimo); 

 Suporte a resolução de 1920x1080 
pixels ou superior; 

 Suporte de altura ajustável, inclinação, 
rotação, giro; 

 Externamente na cor semelhante ao 
do gabinete COMPUTADOR 
DESKTOP TIPO I e TIPO II e com a 
marca do fornecedor dos 
microcomputadores; 

 01 (uma) entrada VGA e 01 (uma) 
entrada HDMI, ambas as entradas 
devem ser compatíveis com as 
interfaces de vídeo do 
COMPUTADOR DESKTOP TIPO I e 
TIPO II, permitindo desta forma 
utilizar dois monitores em cada 
computador. Caso seja necessário 
uso de adaptadores, estes deverão 
ser fornecidos juntamente com os 
microcomputadores. 

 Sendo o monitor do mesmo fabricante 
do COMPUTADOR DESKTOP TIPO 
I e TIPO II. 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do 
fornecedor mínima de 1 (um) ano  
on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone 
e o site da Assistência Técnica 
Autorizada do fabricante na Região 
de Campo Grande - MS. 

 
 

QUANT DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
13 

TECLADO  R$ 
 

R$ 
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13 UNIDADES 

Especificações 

 Padrão ABNT2; 

 Interface USB; 

 Regulação de altura e inclinação do 
teclado; 

 Ser do mesmo fabricante dos 
COMPUTADORES DESKTOP (TIPO 
I e II) fornecidos, não sendo aceito o 
emprego de teclados de livre 
comercialização no mercado. 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) 
ano  on-site;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUANT

. 
DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

 

16 

 

MOUSE ÓPTICO 

16 UNIDADES 

 Com sensor óptico de movimento; 

 3 botões, tendo o central (roda) a 
função de rolagem (scroll) para cima 
e para baixo; 

 Resolução de, no mínimo, 800 DPI; 

 Interface USB; 

 Ser do mesmo fabricante dos 
COMPUTADORES DESKTOP (TIPO 
I e II) fornecidos, não sendo aceito o 
emprego de mouses de livre 
comercialização no mercado; 

 Deve ser fornecido mouse-pad; 

 Plug-and-Play compatível com o 
Sistema Operacional Microsoft 
Windows (Desktop e Server) e suas 

 

R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 
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variações. 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) 
ano  on-site;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LOTE 03 
 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

03 

 

NOTEBOOK  

3 UNIDADES 

Processador 

 Processador, sendo padrão mínimo, 
Intel i3-4005U ou superior; 

 Número de Núcleos: 2; 

 Número de Threades 4; 

Placa mãe 

 

R$ 

 

R$ 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

50 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

 Mínimo de 2 soquetes para memória 
DDR3 com suporte para expansão 
até  8GB; 

 Deve suportar memória de 1600MHz; 

Memória RAM 

 Memória DDR3, no mínimo, 4GB; 

 Velocidade de acesso de 1600MHz. 

Controladora de vídeo 

 Conectores VGA e HDMI. 

Monitor 

 Tipo Led; 

 14 Polegadas 

 Suporte à resolução mínima de 1366 x 
768 pixels; 

Controladoras de dispositivos/interfaces de 
E/S 

 Possuir 3 (três) portas USB, sendo 2 
USB 2.0 e 1 USB 3.0; 

 Controladora de som com conectores 
para entrada de Microfone e saída de 
Áudio.  

 Uma interface IEEE 802.11 B/G/N. 
Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

 Interface de rede integrada, com 
velocidade de 10/100/1000 Mbps, 
padrões Ethernet, Fast-Ethernet e 
Gigabit Ethernet; 

 Uma interface Bluetooth v2.0 ou 
superior integrada ao equipamento. 
Não serão aceitas adaptações com 
dispositivos USB; 

 Câmera integrada de alta definição de 
720p. 

Disco rígido 

 Capacidade mínima de 500GB; 
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 Velocidade de 5.400 rpm; 

Unidade de mídia ótica 

 Leitora, gravador e Regravadora de 
DVD e CD; 

 Unidade de DVD± RW interna para 
leitura que também seja compatível 
com gravação de DVD±RW dual-
layer,  DVD+R (gravação de 16x), 
DVD-R (gravação de 16x), DVD+RW 
(gravação de 8x), DVD-RW 
(gravação de 6x), CD-R (leitura de 
40x), CD-RW (gravação de 32x) e 
DVD (leitura de 16x); 

Teclado 

 Em português 

Touchpad  

 Multi-toque; 

Gabinete 

 Deve possuir cor predominante preta; 

Sistema operacional 

 Deverá ser fornecido com o Sistema 
Operacional Microsoft Windows no 
mínimo com a versão 8.1 
Professional em Português (Brasil) 
64 bits; 

 Todos os drivers e firmwares 
aplicáveis para os equipamentos 
propostos devem estar disponíveis 
no site do fabricante; 

 O sistema operacional deve vir 
acompanhado de manual, licença de 
uso e com o CD-ROM de instalação, 
por unidade entregue. 

Garantia e assistência técnica on-site 

 Garantia do fabricante ou do 
fornecedor mínima de 1 (um) ano  
on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  
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 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia;  

 Disponibilidade de site na web (indicar 
endereço) para registro dos 
equipamentos para posteriores 
notificações pró-ativas sobre novas 
versões de firmwares e softwares;  

 Indicar o nome, o endereço, o telefone 
e o site da Assistência Técnica 
Autorizada do fabricante na Região 
de Campo Grande - MS. 

 

LOTE 04 
 

QUANT
. 

DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 
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01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSORA DE ETIQUETAS TÉRMICAS  

Recursos 

 Processador de 32 bits RISC; 

 Método de  impressão: 
transferência térmica  / térmica direta; 

 EPL e ZPL  
linguagens de programação padrão. 

Características 

 Sistema de carregamento de  fita 
rápida e  fácil ; 

 Resolução: 203 dpi (8 pontos/mm); 

 Memória: 

o Standard: 8Mb SDRAM 

o Flash: 8Mb 

 Largura de  impressão: Máx. 104 mm; 

 Comprimento de  impressão: Máx. 
991 mm; 

 Velocidade de  
impressão: 102 mm/sec; 

 Sensores de mídia: Reflexivo, 
transmissivo. 

Mídia 

 Máximo de etiqueta e liner largura: 
108 mm; 

 Rótulo mínimo e  
largura liner: 25,4 mm; 

 Máximo de etiqueta e liner compriment
o: 991 mm; 

 Diâmetro máximo do rolo: 127 mm; 

 Diâmetro do núcleo: 25,4 mm e 38 mm; 

 Espessura da mídia: 0,08 mm e 0,18 m
m; 

 

R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

54 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de mídia: Estoque tag, rolo ou  
formulário contínuo. 

Ribbon 

 Diâmetro externo: 34 mm; 

 Comprimento padrão: 74 m; 

 Ratio: 01:01; 

 Diâmetro do núcleo: 12,7 mm. 

Operacionais: 

 Temperatura operacional : 

o TT: Temperatura 5° a 41° C 

o DT: Temperatura 5° a 41° C 

 Temperaturas de armazenamento: 
 40° a 60° C; 

 Umidade de operação: 10 a 90%, 
sem condensação; 

 Umidade de armazenamento: 5 a 95%, 
sem condensação; 

 Elétrica: 
Autodetectar (PFC compliant) 110  2
40 VAC, 50  60 Hz; 

 Aprovações de agências: 

o TUVR NRTL 

o TUVR CB 

o NOM 

o KCC 

o CE 

o FCC Classe B 

Interface de comunicação 

 Serial RS232 (DB9); 

 Paralela (Centronics); 

 USB. 
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Linguagens de programação 

 Núcleo de linguagem de programação 
EPL2, ZPL I/ZPL II. 

Códigos de Barras/Simbologias 

 Códigos de barras 1D: Codabar, Code 
11, Code 128, Código 128 com 
subconjuntos A / B / C, Code 39, 
Code 93, EAN13, EAN14, EAN8,  
EAN8 e EAN13 com 2 ou 5 dígitos, 
Código postal  alemão, Industrial 2 de 
5, Interleaved 2 de 5, Postnet 
japonês, Logmars, MSI ,  MSI3,  
Plessey, POSTNET, RSS (simbologia 
de Espaço Reduzi do), RSS14 
(limitado,   truncado, empilhados), 
UCC/EAN128, UPC e EAN 2 ou 5 
dígitos, UPC A,  UPCA e UPCE 
com 2 ou 5 dígitos, UPCA e UPCE 
com EAN 2 ou 5 extensões dígitos,  
UPCE; 

 Códigos de barras 2D: Aztec, 
Codablock, Código 49, Data Matrix, 
MacroPDF417, Maxi Code, 
MicroPDF417, PDF417, QR Code, 
RSS / GS1 DataBar família (12 
barcodes); 

 Fontes e  Imagens: 

o 16 residentes 
fontes expansíveis bitmap ZP
L II 

o Um morador fonte escalonável 
ZPL 

o Cinco expansíveis EPL2 
fontes residentes bitmap 

o Suporta  
fontes definidas pelo usuário 
e gráficos  incluindo 
logotipos dos clientes 

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade
) 

 170 x 201 x 208 mm. 

Opcionais 

 Dispenser com sensor de etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

56 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomada. 

Garantia e assistência técnica on-site para a 
impressora de etiquetas 

 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) 
ano  on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia; 
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QUANT
. 

DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leitor de Código de Barras 
 

Especificações 

 Tipo do leitor: Portátil; 

 Tecnologia: Linear CCD 2.500 pixel; 

 Velocidade de leitura: 150 leituras/seg; 

 Profundidade do campo (distância de  
leitura): 0 ~ 90 mm; 

 Resolução: 3 mils (0,076 mm   
tamanho mínimo da barra reconheci 
da pelo  leitor); 

 Contraste de  impressão: 
25% @ UPC/EAN 100%; 

 Indicadores de LED; 

 Operações programáveis: 

o Tom 

o Volume e tempo de duração do
 bipe 

o Modo de leitura do botão gatilh
o 

o Tipo de término de mensagem 

o Tipo de idioma 

o Configurações do  teclado 

o Habilitar e desabilitar códigos d
e barras 

 Tipos de códigos: 

o Códigos lineares 1D: 
UPC/EAN/JAN, UPCA, 
UPCE, EAN8, EAN13, 
EAN128, JAN8, JAN13, 
Code 39, Code 93, Code 128, 
Code 32, Code 11, Codabar, 
IATA Code, MSI /Pl essy, 
ISBN/ ISSN, Interleaved 25, 
Industrial  2 of  5, Standard 25, 
RSS 14, RSS Limited, RSS 
Expanded, GS1 DataBar,  GS1 
DataBar Limited, GS1 DataBar 
Expanded, Chi na Postal Code, 

 
 
R$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R$ 
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Telepen 

 Interface: USB; 

 Certificações: 
EMC CE e FCC Doc Compliance, VCCI
, BSMI; 

 Cabo: 1,5 m ± 5; 

 Alimentação de entrada: + 5V ± 5%; 

 Potência de operação (típico): 
Máx. 150 mA; 

 Condições ambientais: 

o Temperatura de operação: 
0° a 50° C 

o Temperatura de armazenament
o: 20º a 60° C 

o Umidade: 5 a 95% 

 Resistência à quedas: até 1,5 m; 

 Nível de luz: Lâmpada  
fluorescente 6.000 lux; 

 Dimensões (Altura x Largura x Profundi
dade): 54 x 72 x 165,7 mm; 

 Peso: 100 g; 

 Garantia: 12 meses para leitor e 3 mes
es para cabo. 

Garantia e assistência técnica on-site para a 
leitora de cód. de barras 

 Garantia fornecedor mínima de 1 (um) 
ano  on-site, para peças e serviços, 
abrangendo todos os componentes, 
com atendimento na sede do 
CRMV/MS;  

 Nenhum valor adicional, de qualquer 
tipo, poderá ser cobrado para a 
realização de atendimentos relativos 
à garantia; 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/16 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

................................................................................, 
(nome da empresa) 

 
com sede na .............................................................................................................,  

(endereço) 
 
 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. ....................................., vem através de seu representante 
legal infra-assinado, em atenção à Lei n. 8.666/93, declarar expressamente, sob as 
penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: 
  
      “(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz a partir de quatorze anos.”  
 
 
 

Em ......... de .........................de 2016. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
(assinatura) 
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ANEXO IV 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2016 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – 
CRMV/MS E .............................................. 
................................................................. 
............................................  
 
 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do ul - 
CREMEB, C.N.P.J nº 14.855.787/0001-88, situado na Rua Guadalajara, 175, Morro do 
Gato – Barra - Salvador - BA., neste ato representado pelo Presidente Cons. 
........................................................, brasileiro, ................., CRM ................, CPF. 
............................................., doravante denominado  CONTRATANTE e a empresa 
.............................................................., CNPJ ................................................., com 
endereço na ....................................................................................................., neste ato 
representada pelo Sr. ................................................., brasileiro, .............................., 
............................., RG nº ........................................., CPF ........................................, 
doravante denominada  CONTRATADA, acordam em celebrar Contrato de 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme Pregão 02/16 e 
de acordo com as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Contrato é o fornecimento e Aquisição de 1 (um) computador tipo servidor, 7 
(sete) microcomputadores, 8 (oito) monitores, 3 (três)  notebooks , 1 (uma) impressora 
de etiquetas térmica acompanhada de 1 (uma) leitora de código de barras, 16 
(dezesseis) mouses ópticos e 13 (treze) teclados a fim de atender as necessidades 
corporativas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso 
do Sul  –  CRMV/MS,  de acordo com as especificações  técnicas  e condições descritas 
no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  
 
O CRMV/MS pagará à CONTRATADA o valor total de R$ .......................................... 
(..............................................................) pelo fornecimento dos Equipamentos 
deInformática.  
 
§ 1º - Os valores mencionados acima serão fixos e irreajustáveis.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
I. O prazo máximo de entrega do objeto do contrato será 10 (dez) dias corridos, a contar 
do envio da ordem de serviço.  
 
II. A CONTRATADA entregará O objeto da licitação no endereço a seguir: • Rua Dr. 
Antônio Alves Arantes, 263, Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO 
 
I. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias após o recebimento total do objeto 
contratual, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatural;  
 
§1º - Na Nota Fiscal estarão dispostos, além dos preços constantes na proposta aceita, 
o número da agência bancária, nome do Banco e o número da conta da pessoa jurídica 
CONTRATADA.  
 
§2º - O pagamento será efetuado mediante crédito bancário, através de Conta Corrente 
indicada pela CONTRATADA.  
 
§3º - Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:  
 
I. O CONTRATANTE vir a sofrer prejuízos em decorrência do descumprimento das 
obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, abarcando inobservância dos 
prazos, da forma de entrega do material ou das demais condições estabelecidas pela 
Lei n.º 8.666/93.  
 
II. Erros ou vícios nas Notas Fiscais.  
 
§4º -Nenhum pagamento será efetuado enquanto se verificar qualquer pendência de 
obrigação que for imposta à CONTRATADA, sem que isto gere direito a reajustamento 
de preços, indenizações de qualquer natureza ou correção monetária.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Empresa optante do SIMPLES: Anexar a Nota Fiscal a Declaração de Optante do 
Simples em 02 vias com a assinatura do representante da empresa. Incluir 
também na entrega da NF as Certidões Negativas de Débito com INSS E FGTS 
atualizadas.  
Empresa não optante do SIMPLES: O CRMV/MS fará as retenções de impostos 
federais, conforme IN SRF 480/04 alterada pela 539/05 e impostos municipais caso 
seja prestação de serviço. Incluir também na entrega da NF as Certidões 
Negativas de Débito com INSS E FGTS atualizadas.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte previsão 
orçamentária: Atividade: Despesa de Capital. Rubrica: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 
Elemento de Despesa: BENS D INFORMÁTICA 

mailto:cpl@crmvms.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CRMV-MS 

 

Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira II – Campo Grande - MS – 79.040-720 
Fone/Fax (67) 3331-1655 – E-mail: cpl@crmvms.org.br - Home Page: www.crmvms.org.br 

 

62 

CRMV-MS 

 

____   ______ 
Fls.       Nº Processo 

 

RUBRICA 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
I - Cumprir o objeto do presente contrato, em estrita  conformidade com o disposto em 
suas cláusulas, bem como com o teor de sua proposta, sob pena de rejeição dos 
serviços a serem prestados, sem prejuízo de ulterior rescisão contratual.  
 
II - Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes ou decorrentes da execução do presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
I - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à 
execução do Contrato.  
 
II - Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a 
ocorrer em função da prestação dos serviços decorrentes do Contrato.  
 
III - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no presente Contrato, 
desde esta cumpra, regular e integralmente, as obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entrega do material, quando e da 
forma que julgar conveniente.  
 
Parágrafo único -  A fiscalização ou o acompanhamento da entrega dos serviços não 
exclui nem atenua a responsabilidade da CONTRATADA  em relação aos danos 
provocados ou prejuízos experimentados pelo CONTRATANTE em decorrência deste 
Contrato.  
 
Parágrafo segundo – A fiscalização e o recebimento dos materiais objetos deste 
contrato caberão ao Sr. Marcelo F. B. Junior – Técnico em Informática do CRMV/MS.  
  
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
A CONTRATADA ficará sujeita, na hipótese de inexecução total ou parcial de suas 
obrigações contratuais, às seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal:  
 
I. Advertência;  
 
II. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento), ao dia, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
mensal, no caso de inexecução do objeto contratado, podendo o CONTRATANTE 
efetuar a imediata rescisão administrativa do Contrato;  
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III. Suspensão do direito de a CONTRATADA participar de licitações promovidas pelo 
CONTRATANTE por até 2 (dois) anos em caso de reincidência, entendida esta como a 
existência de três ou mais faltas contratuais no período da vigência do Contrato, as 
quais venham a ensejar, individualmente, a aplicação de qualquer das penalidades 
anteriores, sem prejuízo do direito de  o CONTRATANTE promover, de imediato, a 
rescisão administrativa do Contrato, fundado no art. 79, I, da Lei n.º 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
O contratante ou a contratada poderá rescindir o contrato, de pleno direito, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 
78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos 
que causar à outra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
O presente Contrato reger-se-á pela redação em vigor da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), com as  alterações introduzidas pelas Leis 
Federais n.° 8.883/94, n.º 9.648/98 e n.º 9.854/99. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
As partes, tendo em vista o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, 
submetem as controvérsias oriundas deste Contrato à Seção Judiciária da Justiça 
Federal no Mato Grosso do Sul – Subseção da Cidade de Campo Grande/MS, para 
dirimirem quaisquer divergências, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do MS, na forma 
prevista pelo art. 61 da Lei n° 8.666/93;  
 
14.2 Os casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos entre as partes e será 
objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
 
E por assim estarem de acordo, assinam o presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias de igual teor e forma e na presença das testemunhas que também o 
assinam.  
 
Campo Grande/MS, ..... de ................. de 2016  

 
 

__________________________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO DO SUL – CRMV/MS 
Méd. Vet. João Vieira de Almeida Neto - Presidente 

CONTRATANTE 
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____________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas:  
1º ___________________________ 2º __________________________ 
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