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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

s 1 OBJETO TÉCNICO
A presente licitação tem por finalidade contratar empresas para o fornecimento de Computadores,
bem como garantia e suporte, respeitadas as especificações técnicas e quantidades constantes no
presente anexo.
2 PREÇOS MÁXIMOS / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS
LOTE — 01
ITEM

QTDE

UNID

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PREÇO
UNIT
MÁXIMO (R$)

PREÇO
TOTAL
MÁXIMO (R$)

Computadores

i
Processador de 3,20 Ghz ou
superior Processador de 64 bits e 4
núcleos físicos
i
Memória de cache de no minimo 6
MB
..i
Velocidade do barramento 8 GT/s
DMI3
../
Suporte de memória DDR4 de
1866/2133 Mhz
..,
Controlador gráfico integrado

.

Memória RAM

i
8 GB DDR4 2133 MHz
i
Capacidade de expansão 16 GB
ou superior
Unidade de disco Rígido
01

.5

UNI

,,,
Capacidade de armazenamento
dei TB
v
Padrão SATA3, velocidade de
rotação de 7200 RPM
i
Cache 64MB

4.258,85

21.294,85

Gabinete

i
Gabinete SFF (Small form Factor),
que permita a utilização na posição
horizontal ou vertical, desde que não
comprometa os componentes internos e
utilização de CDs ou DVDs
i
Fonte de alimentação: 85% de
eficiência, PFC ativo
Placa Mãe

i
No mínimo, 2 slots de memória de
2133 MHz ou superior, com suporte a Dual
Channel, que permita a expansão mínima
para até 16 GB;
i
8 Portas USB, sendo pelo menos
2 USB 3.0
,
2 portas USB localizadas no painel
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frontal do gabinete, sendo uma USB 3.0
i
Slots de expansão: 1 PCIe 3.0x16,
01 PCIe 2.0x1
..(
Conectores de video: 1 VGA e 1
DisplayPort
,/
1 conector para saída de som
(Headphone) e 1 para entrada (Microfone)
localizados na parte frontal do
equipamento
Monitor de vídeo
.,
Monitor de vídeo de tecnologia
LED, formato Widescreen
../
Tela com medida diagonal de no
mínimo 21,5 polegadas
..,
Resolução 1920 x 1080
i
Tempo de resposta igual ou menor
que 8 ms
../
1 conexão DisplayPort ou HDMI e
1 conexão VGA
Disco ótico
..(
Unidade leitora/gravadora de disco
ótico (DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL,
DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW) interna
ao gabinete;
../
Interface SATA;
•
Teclado e Mouse
../
Mouse óptico com dispositivo de
rolagem com resolução de 1000 DPI
../
Teclado padrão ABNT II, com
teclado numérico e todos os caracteres da
Língua Portuguesa
Sistema Operacional e Aplicativos
..i
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits
Português
i
Office Home and Business 2016
Português

Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os custos
necessários para fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1 Os equipamentos deverão ter garantia com cobertura total, irrestrita, para falhas, vícios e defeitos
de fabricação e/ou desgaste anormal dos produtos, componentes e peças, pelo período indicado, a
contar da data do recebimento definitivo, obrigando-se o adjudicatário a reparar os danos materiais e
substituir as peças que se fizerem necessárias em decorrência de tais problemas, até mesmo
transporte, seguro, etc, sem ônus para a Fundação Araucária.
4.2 A garantia dos equipamentos deverá abranger:
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A garantia dos equipamentos, periféricos e acessórios citados neste termo de referência
deverá ser válida em todo o território nacional.
O prazo de garantia será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, ON-SITE, pelo fabricante, a
contar do recebimento definitivo dos equipamentos, periféricos e de seus acessórios.
A garantia descrita acima inclui, sem ônus para o CONTRATANTE, mão de obra,
substituição e/ou reposição de peças, componentes, periféricos e serviços de terceiros
decorrentes de manutenção preventiva e/ou corretiva no período de garantia.
Os serviços de manutenção e/ou reparo dos equipamentos, periféricos e acessórios
especificados neste termo de referência, serão executados onde se encontram (ON-SITE).

4.3 Os equipamentos deverão ter assistência técnica permanente no Brasil, através do próprio
proponente ou por outra empresa indicada na proposta. Caso a empresa indicada não preste os
serviços de assistência técnica, o proponente adjudicatário assumirá automaticamente este encargo,
independentemente de qualquer notificação ou interpelação, administrativa ou judicial.
5 VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da licitação. Caso a adjudicação não possa ocorrer dentro do período de validade da
proposta, por motivo de força maior, a Fundação Araucária, poderá solicitar a prorrogação geral da
validade por, no máximo, igual período.
6 LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos deverão ser entregues na Fundação Araucária, no endereço Avenida Comendador
Franco 1341, Jardim Botânico, CEP 80.215-090, Curitiba, Paraná, 30 (trinta) dias após o
recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.
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(papel timbrado)

ANEXO II

COMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTA

VALOR GLOBAL DO OBJETO: R$
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.
LOCAL DE ENTREGA:
Fundação Araucária — Avenida Comendador Franco 1341,
Jardim Botânico, CEP 80.215-090, Curitiba - Paraná
"Declaramos que os preços cotados são fixos, estando neles incluidos todos os custos diretos e
indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as de transporte do bem ao local de
entrega, e tributos de qualquer natureza (IPI, ICMS, etc.), além da garantia e/ou assistência técnica
dos mesmos."
ANEXAR À CARTA PROPOSTA TODA A DESCRIÇÃO DO MATERIAL COTADO
(EX.: MARCA + MODELO + FABRICANTE + GARANTIAS, ETC).
Este Anexo II deverá ser preenchido e assinado pelo representante legal da empresa
arrematante do lote.
Ao apresentar a proposta de preços, assumo de forma total e irretratável o seguinte:
Declaro ter pleno conhecimento dos termos do Edital Pregão Eletrônico n° 01/2017 e ter
recebido todos os esclarecimentos necessários:
Declaro que a empresa dispõe de equipamentos capazes de atender, no mínimo, às
especificações exigidas;
Declaro que os serviços propostos não são terceirizados;
Declaro ter conhecimento de que não se admitirá a cobrança de qualquer outro valor
adicional para a prestação dos serviços, salvo se previamente autorizado pela
contratante seguindo os termos legais cabiveis;
Declaro que os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência dos serviços;
Declaro que o prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
do certame.
DADOS BANCÁRIOS
4 NOME DO BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
Município

de

de 2.017.

Nome, cargo e assinatura do representante legal
(email)
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ANEXO III
TERMO DE GARANTIA
n°01!
razão social da contratada
CNPJ da contratada
endereço completo
Telefone
Fax
e-mail
empresa credenciada como assistência
técnica
CNPJ da assistência técnica
endereço completo
Telefone
Fax
e-mail
modalidade de licitação
Número e ano do processo
objeto contratado
vigência da garantia
valor global em reais da aquisição
local de entrega do material
modalidade da garantia
especificações da garantia

PREGÃO ELETRÔNICO
01/2017
LOTE 01
36 meses
Fundação Araucária
CONFORME ESPECIFICADO EM EDITAL
A garantia dos equipamentos, periféricos e
acessórios citados neste termo de referência
deverá ser válida em todo o território nacional.
O prazo de garantia será de, no minimo, 36
(trinta e seis) meses, ON-SITE, pelo fabricante,
a contar do recebimento definitivo dos
equipamentos, periféricos e de seus
acessórios.
A garantia descrita acima inclui, sem ônus
para o CONTRATANTE, mão de obra,
substituição e/ou reposição de peças,
componentes, periféricos e serviços de
decorrentes
de
manutenção
terceiros
preventiva e/ou corretiva no periodo de
garantia.
Os serviços de manutenção e/ou reparo dos
equipamentos, periféricos e acessórios
especificados neste termo de referência, serão
executados onde se encontram (ON-SITE).

A empresa proponente deverá fornecer juntamente com o material, a nota fiscal
discriminada, e o número de série de cada material adquirido.
Fica estabelecido que por força deste instrumento à empresa submete-se e comprometese as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n°01/2017.
Município

de

de 2.017.

nome assinatura representante legal
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ANEXO IV - MINUTA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO
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Unidade Solicitante

Processo interno

Número

modalidade de compra

Data Emissão

_
DADOS DO PROJETO
Nome completo do projeto

Data vencimento

Número do projeto

_DADOS DA CONTRATADA
Razão Social

CPF/CNPJ

Departamento

Email

Contato

Telefone

Total Ordem

Fax

FORMA DE PAGAMENTO

DEm Carteira

(RFTIRAR CHEQUE NA FAPPR MEDIANTE ENTREGA DE DUPLICATA OU RECIBO PADRONIZADO DE QUITAÇÃO)

Depósito banco

Banco

Agência

Conta

É poupança

sim anão

Boleto bancário

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Frete: Cif (pago)
Impostos: Todos inclusos no valor da proposta comercial
Garantia conforme definido no Pregão Eletrônico 01/2017

_ITENS R.EQUISITÁROS
Descrição
, Item

,OBSERVAÇÕES

Qtde

N'alor Total

Valor Unit

_ ___

-—

LDADOS PARA ENIISSA0 DA noTA FISCAL
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
CNP-1 03379.617/0001-00
Av. Comendador Franco 1341 -Jardim Botânico
CEP: 80.125-090 - Curitiba/PR Telefone: (41)3218 9269
ASSINATURAS E. CARIN1BOS
Empregado autorizado

Data:

Gestor da Unidade

Data:

-

— . -
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ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

(nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,
com sede na (Rua), (Bairro), (CEP), (Fone) — (Fax) — (Site) — (E-mail), neste ato negociai
representada por seu (Sócio Administrador), portador do RG n° .. e inscrito no CPF/MF sob o n°
DECLARA sob as penas e cominações legais que:
- Não se encontra em litígio com a Fundação Araucária ou com órgãos ou Entidades da
Administração Pública, Direta ou Indireta, da União, Estado, Município ou Distrito
Federal, ou Declarada Inichinea por qualquer forma, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
- Não emprega menor de 18 [dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
não emprega menor de 16 [dezesseis] anos conforme disposto no inciso V, do artigo 27 da
Lei Federal n° 8.666/1993 (Lei de Licitações] e alterações posteriores [parcialmente alterada
pela Lei Federal n°12.349/2010 — Conversão da MP n°495/2010], acrescido pela Lei Federal
n° 9.854/1999 [redação da Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998 — inciso XXXIII].
Quando emprega menor a partir de 14 (quatorze] anos, isto é realizado na condição de menor
aprendiz;

- Possui capacidade de fornecimento para as quantidades de todos os itens para os quais
apresentou proposta, e que os mesmos são de excelente qualidade, atendendo as
especificações técnicas do Processo Administrativo vinculado, além de aceitar todas as
condições estipuladas neste procedimento, sendo verídicas e fiéis todas as informações e
documentos apresentados;
- Que não possui em seu quadro societário para os efeitos do Art. 20 [Não poderão ser
destinados recursos para atender a despesas com] inciso XII [- pagamento, a qualquer
titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por
serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; e] da Lei
Federal n° 12.708, de 17 de agosto de 2012 e que "Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências", sócio
gerente, com poderes de gestão direta ou indiretamente, empregado ou dirigente da
Fundação ARAUCARIA, ou servidor vinculado ao ente disponibilizador dos recursos
financeiros, da Administração Pública, Direta ou Indireta da União, do Estado, do
Município ou do Distrito Federal, ou que tenha interesses institucionais na execução do
Projeto, ressalvados os permissivos legais;
- Em se tratando de Sociedade Anônima, não ser Presidente, Vice-Presidente e/ou qualquer
outro cargo de Direção, Diretor Suplente ou Membro do Conselho de Administração.
Município,

de

de 2017

representante legal (nome e assinatura)
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