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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2018 
  
Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo 
Municipal de Saúde de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 15 de 
Agosto, 342, Centro, Ipira, SC, através do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Senhor 
Marcelo Minks, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado, nesta cidade, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 4.418.197 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.844.019-74, nos 
termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e 
por outro lado a Empresa ao final identificada e pessoa que a representa legalmente, em 
face de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº. 003/2018 - FMS, Ata de julgamento de Preços e homologada pela 
autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição de mobiliário e 
equipamentos padronizados para as Unidades de Saúde, tudo conforme propostas nº 
10456.203000/1160-01, nº 10456.203000/1140-06, nº 10456.203000/1140-07 e nº 
10456.203000/1140-08 – Ministério da Saúde, para as Unidades Municipais Básicas de 
Saúde conforme especificações constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a 
fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades. 
 
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos bens 
abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata. 
 

Item Quant Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

03 01 

Impressora Multifuncional 3 em 1, imprime, copia 
e digitaliza. Tipo: Jato de tinta. Sistema de 
impressão: colorido. Conexões WiFi. Velocidade 
de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em 
cores. Resolução máxima da impressão: 
5760x1440 dpi. Capacidade da bandeja: 100 
folhas de papel A4 de entrada e 30 folhas de 
papel A4 de saída. Resolução ótica: 1200x2400 
dpi. Profundidade de Bits: 48-bit interna - 24-bit 
externa. Consumo: 11w em operação e 1,3w em 
repouso. Voltagem: Bivolt. 

EPSON 
L395 

1.019,00 1.019,00 

09 04 

Microcomputador novo com as seguintes 
configurações mínimas: ARQUITETURA: Os 
equipamentos deverão ser baseados na 
arquitetura de 64 bits, total compatibilidade com 
aplicativos de 32 e 64 bits, baixo índice de ruído, 
baixo consumo de energia e com padrão 
ergonômico superior. PROCESSADOR: 
Processador Intel I3 6ª geração com frequência 
mínima de 3,70 Ghz ou similar. BIOS: Plug & Play, 
desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) 
sobre essa BIOS. As atualizações, quando 
necessárias, devem ser disponibilizadas no site do 
fabricante; MEMÓRIA RAM: Mínima de 4GB; 
Expansível no mínimo 32GB; Interface mínima 

LENOVO 
V520S 

2.524,99 10.099,96 
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DDR3 de no mínimo 1333Mhz; Deverá possuir 
mínimo de um slot livre para expansão; Possuir 
configuração de acesso à memória de canal duplo 
(Dual Channel Memory) ou superior. PLACA MÃE: 
Com total suporte às características especificadas 
para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido 
presentes nesta descrição; Mínimo de 2(dois) 
Slots PCI, sendo pelo menos 1(Um) PCI-Express; 
Manufaturada pelo próprio fabricante do 
equipamento ou em regime de O&M, não sendo, 
portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao 
mercado comum; Chipset do mesmo fabricante do 
processador; Capacidade de redirecionamento do 
boot do computador pela rede, através do uso de 
CDROM, USB; CONTROLADORA DE VÍDEO: 
Deve possuir controladora gráfica on board com 
suporte a no mínimo DirectX 10; Possuir, no 
mínimo, 128 MB de memória DDR, podendo ser 
compartilhada dinamicamente, ou não, com a 
memória principal (RAM); Possui drivers para o 
Sistema Operacional ofertado; Suporte a Dual 
Video (com 1 (uma) saída VGA e 1 saída HDMI), 
que possibilite a instalação de 2 (dois) monitores 
de vídeo com imagens distintas; 
CONTROLADORA DE DISCOS: Deve possuir 
pelo menos 01 (uma) controladora SATA II, 3.0 
Gb/s, com 01 (um) conector tipo Serial ATA II. 
Deve permitir habilitar a função S.M.A.R.T. 
PORTAS E INTERFACES: Dispor de no mínimo 
04 (quatro) portas USB (Universal Serial Bus) 
versão 2.0 onboard e 2 (duas) USB (Universal 
Serial Bus) versão 3.0, sem o uso de adaptadores, 
disponíveis para uso, sendo 04 (quatro) na parte 
traseira e 02 na parte frontal do gabinete; Deve 
possuir 01 interface de rede gigabit, tipo RJ-45 
fêmea, instalada na própria placa mãe (on-board), 
com suporte a PXE e Wake on LAN; GABINETE: 
Gabinete com tecnologia padrão BTX ou ATX; 
Possuir no mínimo 1 Baia externa de 5,25 h; Com 
leds indicativos de ligado e acesso a disco rígido; 
Alto-falante interno para reprodução de áudio, 
dispensando o uso de caixas de som externas; 
Fonte bivolt automático 90~240V Deve possuir 
entradas USB e de som frontais. Gabinete do 
próprio fabricante do equipamento ou este com 
contrato de O&M com o fabricante do gabinete 
para aposição da marca; UNIDADES DE 
ARMAZENAMENTO: Deve possuir 01 (um), disco 
rígido SATA II, 3.0Gb/s, com no mínimo 500gb de 
capacidade, 7.200 RPM e cache de 16 MB. 
ADAPTADOR DE REDE: Padrão ethernet PCI, 
compatível com a especificação 1000 base T; 
Entrada para RJ- 45, funcionalidades 
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configuráveis via software: Tipo Auto-sense, 
seleção automática de velocidade 10/100/1000 
Mb/s TECLADO: Padrão ABNT-2 com bloco 
numérico  independente e teclas de função, com 
LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK 
e CAPS LOCK; Com todos os caracteres da 
língua Portuguesa, inclusive "Ç"; A impressão 
sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 
não podendo apresentar desgaste por abrasão ou 
uso prolongado; Mesmo fabricante, ou de marca 
diversa de mesma qualidade; Com conector USB, 
não serão aceitos nenhum tipo de adaptadores. 
MOUSE: Óptico com fio e scroll. Com conector 
USB, não serão aceitos nenhum tipo de 
adaptadores; 800 DPI ou superior; Mesmo 
fabricante, ou de marca diversa de mesma 
qualidade; Deverá vir acompanhado de Mouse 
Pad. DRIVE ÓTICO: Deve possuir 01 (uma) 
unidade gravadora e leitora de CD/DVD, com 
conexão tipo SATA. SISTEMA OPERACIONAL, 
APLICATIVO, SOFTWARES E DRIVERS: Todos 
os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos 
adaptadores e outros dispositivos que se fizerem 
necessários para a instalação, configuração e 
operação do equipamento no Microsoft Windows 
10 Pro, deverão ser entregues em mídia eletrônica 
ou disponibilizados para download na internet; Os 
equipamentos deverão ser entregues com o 
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 
bits, em português, pré-instalado e com a devida 
licença de uso, todos no idioma Português do 
Brasil;, garantia mínima de 12 meses pelo 
fabricante com Monitor Led de 18,5 POLEGADAS. 
Apresentar Certificados HCL do desktop sendo 
compatível com no mínimo MS Windows 10, 
podendo este ser obtida através de relatório 
emitido pela Microsoft – HCL no endereço 
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/. 
Apresentar Certificação DMTF (Desktop 
Management Task Force) de nível Board do 
fabricante do equipamento, podendo ser emitida 
através do link http://www.dmtf.org/about/list; 

12 04 

Armário alto fechado com duas portas de abrir, 
tampo em MDP (BP) 25mm, fundo em eucatex UV 
2,5mm de espessura, laterais, portas e prateleiras 
em MDP 15mm. Acabamento em ambas as faces 
revestidos em melamínico termo fundido a baixa 
pressão (BP) TX e laterais em fitas PVC da 
mesma cor. Um par de portas sustentadas por 
seis dobradiças. Porta direita com fechadura 
travante com duas chaves e porta esquerda 
fechada através do dispositivo gangorra, que 
permite o fechamento de ambas as portas. 

LUNASA 383,89 1.535,56 
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Estrutura de fixação por conjunto minifix e 
cavilhas. Prateleiras internas sendo 01 fixa 
estrutural ao armário e mais três prateleiras 
moveis com regulagem de altura, 04 pés 
niveladores 1/4" x 3/4" que possibilitem a 
nivelação do armário de possíveis desníveis do 
solo. Medidas externas 1600 x 900 x 400 mm. Cor 
branca ou bege. 

41 03 

Poltrona Hospitalar, material de confecção em 
armação baixa, aço/ ferro pintado, com 
assento/encosto e estofado/courvin, com 
capacidade: até 120 kg, reclinação com 
acionamento manual e descanso para os pés 
integrado.  

MATRIX 583,50 1.750,50 

61 02 

Câmera Digital que reúne praticidade e tecnologia 
em um corpo compacto e ultraleve. Com Sensor 
de Imagem de 20.1 Mega Pixels, registra imagens 
com cores vivas e ricas em detalhes. Grava 
vídeos em Alta Resolução HD com o simples 
toque de um botão. Com até 4 Tipos de Efeitos 
para Fotos, Panorâmicas e Vídeos além de Visor 
LCD de 2.7", Zoom Óptico de 5x, Estabilizador de 
Imagem. Com 20.1 MP de resolução, garantindo a 
melhor qualidade possível das fotos. Além disso, 
conta com o estabilizador de imagens Steady 
Shot, que mantém a imagem nítida mesmo com 
pequenos tremores nas mãos na hora do clique. 
Acompanha a câmera, Bateria, Capa de proteção 
e Cartão de memória de 16G.  

SONY 720,00 1.440,00 

R$ 15.845,02 

  
Obs: Todos os itens deste anexo, equipamentos de informática, mobiliário e 

equipamentos de saúde deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. Na 
cotação de cada item já está incluso o valor de instalação dos equipamentos.  

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma 
estabelecida no Edital Registro de Preços nº. 003/2018 – FMS que deu causa a este 
termo, vinculando-se às regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem 
transcritas, das quais os signatários declaram terem pleno conhecimento. 
 
O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar 
novo termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido nos itens 15 e 17 do 
Edital, entre outros. 
 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos 
contados da data de assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal 
de Ipira, SC, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, 
facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
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assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 
8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de 
Preços após a assinatura desta. 
 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2018 - FMS e a proposta da 
Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e 
demais normas aplicáveis. 
 
 
 

Ipira, SC 02 de Outubro de 2018 
 
 
 
 
 

Nome da Empresa: Tendência Materiais para Informática e Escritório Ltda 
CNPJ: 01.010.272/0001-35 

Representante legal da Detentora da Ata: Sérgio Pelizzaro 
CPF: 568.209.099-34 

 
 
 
 
 

Marcelo Minks 
Gestor Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social 

CONTRATANTE 
 

 


