
ATO CONVOCATÓRIO

020/2012

Processo de Compra de Bens Duráveis

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E QUALIDADE DO PRODUTO

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 17 de julho de 2.012

HORÁRIO: 18h10min

 

1 – PREÂMBULO

1.1 – Torna-se público, para conhecimento dos interessados que, no dia 18 de julho de 2.012 serão ana-
lisados os orçamentos encaminhados ao e-mail orcamento@institutoelo.org.br, visando a compra de 
bens duráveis (computadores, impressoras e periféricos).

1.2 – A proposta deverá ser encaminhada ao Instituto, no e-mail orcamento@institutoelo.org.br, com 
identificação externa do seu conteúdo, até as 18h00min da data acima designada, com tolerância má-
xima de 10 (dez) minutos.

 

2 – DO OBJETO

O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para compra de impressoras, 
computadores e periféricos, nas especificações descritas no item 2.1



2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Itens Especificações

Impressora Laser

Funções
Funções Impressão Monocromática
Especificações de impressão
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) Até 18 ppm
Ciclo de trabalho (mensal, A4) 5000
Qualidade de impressão preta (ótima) Até 1200 x 1200 dpi
Manuseamento de papel
Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de 150 Folhas
Manuseamento de papel de standard/saída 100 Folhas
Tamanhos de mídia suportados Normal, Fino, Algodão, Reciclado, Arqui-
vo, Colorido, Pré-Impresso, Etiqueta, Papel de Carta, Espesso, Envelopes, 
Cartolina, Transparência
Especificações da copiadora
Conectividade
Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Sistemas operacionais compatíveis Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 
Server / 2008 Server, Mac OS X 10.3 ~ 10.6, Vários SO Linux
Voltagem (V): 110  

Impressora Laser

Funções
Funções Imprimir
Especificações de impressão
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) Até 21 ppm
Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 10000 páginas
Qualidade de impressão preto (ótima) 1200 x 1200 dpi
Manuseamento de papel
Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja padrão para 150 fo-
lhas
Manuseamento de papel de standard/saída 100 folhas viradas para baixo
Tamanhos de mídia suportados Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colo-
rido / Pré-impresso / Reciclado / Etiquetas / Cartão / Arquivo / Envelope
Peso de suportes recomendados Não informado
Conectividade
Conectividade padrão USB 2.0 de alta velocidade/Interface sem fio 
802.11b/g/n  
Sistemas operacionais compatíveis Compatível com Windows 2000 / XP 
/ Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos 
Linux OS
Voltagem (V): 110  



Impressora Multifuncional 
Laser, Wireless, Resolução 

Óptica Scanner 1200 x 
1200dpi.

Tipos de Funções: Impressora / Copiadora / Digitaliza
Tecnologia de Impressão: Laser
Velocidade Copiadora Preto (cpm): Até 16
Resolução Máx.Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200
Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200 x 1200
Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Não
Porta Pictbridge: Não
Bluetooth: Não
Cap. Entrada Máxima (folhas): 150
Cap. Entrada Padrão (folhas): 150
Ciclo Mensal (páginas): 5000
Digitalização Frente e Verso: Manual
Envelopes: Sim
Porta USB: 1
Linguagem Padrão: PCL5e
Papel A3 (420 x 297 mm): Não
Papel A4 (210 x 297 mm): Sim
Papel A5 (148 x 210 mm): Sim
Papel Carta (216 x 279 mm): Sim
Papel Executivo: Sim
Papel Legal: Sim
Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Não
Porta Paralela: Não
Porta Serial: Não
Rede: 10/100Mbps
Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200
Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 16
Voltagem (V): 110  



Impressora Multifuncional 
Jato de Tinta

Conexões 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n
Cópia independente. Até 10 cópias.
Características Digitalizadora
Digitalização de Mesa. Tecnologia: Contact Ime Sensor (CIS). Digitaliza-
ção pelo painel frontal. Resolução Óptica: até 1200 dpi, por hardware: até 
1200 x 2400 dpi e aprimorada: até 19.200 dpi.
Ciclo mensal de trabalho até 1.000 páginas
Tipo do Papel “Carta, Ofício, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 
20 x 25 cm (8 x 10 pol.), envelopes No 10”.
Sistema Operacional Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® 
XP (SP2) ou superior (32 bits apenas), Mac OS X v 10.5 ou v 10.6.
Requisitos do Sistema PC: Microsoft® Windows® 7: processador de 1 GHz 
de 32 bits (x86) ou de 64 bits (64), 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB (64 bits), 
600 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM/DVD ou cone-
xão com a internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista®: pro-
cessador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (64), 512 MB de RAM, 
700 MB de espaço livre em disco, unidade de CDROM/ DVD ou conexão 
com a internet, porta USB, Internet Explorer, Windows® XP (SP2) ou su-
perior (32 bits apenas): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron 
ou compatível, 233 MHz ou superior, 128 MB de RAM, 250 MB de espaço 
disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a 
internet, porta USB, Internet Explorer 6 ou superior. *Suporte apenas a 32 
bits. Mac: Mac OS X v 10.5 ou v 10.6: processador Power PC G3, G4, G5 ou 
Intel Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espaço disponível no disco rígido, 
unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB.
Voltagem (V): 110  

Micro Computador

PROCESSADOR: CORE i3 3.1GHZ
PLACA MÃE: IPMH61 COM CHIP
MEMORIA: 4GB DDR3 1333MHZ
HD: 500GB
GRAVADORA DE CD E DVD-RW
GABINETE ATX 4 BAIAS COM FONTE
MONITOR LCD 18.5 POLEGADAS
TECLADO PS2 MULTIMIDIA
MOUSE PS2 OPTICO
CAIXA DE SOM
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

Mouse óptico
Conexão USB/ PS2
Mouse compacto;
Formato Ambidestro;

Teclado Teclado de alta qualidade, com teclas macias e silenciosas. Resistente à 
água. Teclas impressas à LASER ( entradas USB e PS2).

Memória para computador 512 MB DDR400
Memória para computador 1GB DDR400
Memória para computador 512 MB DDR2 667MHZ
Memória para computador 1GB DDR2 667MHZ
Memória para computador 2GB DDR2 667 MHZ
Estabilizador de energia 1KVA BIVOLT 4 SAIDAS
Fonte de alimentação para 
computador

ATX 500 W nominal

Fonte de alimentação para 
computador

ATX 430W real



3 – DO PREÇO

Cada concorrente deverá computar, no preço cotado, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

3.1 Os preços deverão ser considerados para aquisições periódicas, de acordo com a demanda do Con-
tratante, de julho de 2012 a junho de 2013.

3.2 Na eventualidade de reajuste dos preços; o valor equivalente e relativo ao caso concreto somente 
poderá ser reajustado após prévia negociação entre as partes e mediante formalização através de termo 
aditivo.

4 – DA CAPACIDADE TÉCNICA/QUALIDADE DO PRODUTO

A qualidade do produto será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

Especificação técnica do produto;

Garantia do produto;

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderá participar do processo toda pessoa que atenda as exigências deste edital e cuja atividade em-
presarial abranja o objeto desta licitação.

5.1 A proposta deverá conter:

Razão Social da empresa;

CNPJ;

Endereço, telefone e e-mail da empresa.

 

6 – DA PROPOSTA

6.1 – Na elaboração da proposta comercial deverão ser observados os seguintes requisitos:

Conter especificação clara do produto ofertado, com informações técnicas que possibilitem a sua com-
pleta avaliação;

Cotação do preço unitário;

Consignar os valores em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) casas decimais, desprezando-se 
as frações excedentes;

Prazo de validade contados da data de sua apresentação;

Data (dia, mês e ano).



7 – DO JULGAMENTO

7.1 – Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e julgarão as propostas 
de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.2 – Depois de enviadas ao e-mail indicado, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões.

7.3 – As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis e a quali-
dade do produto ofertado.

7.4 – Em caso de empate, serão adotados os seguintes procedimentos:

7.4.1 – será realizado sorteio entre as empresas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.

7.5 – Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto e oferte o menor 
preço e produto de melhor qualidade.

7.6 – Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especifica-
ções do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.6.1 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofer-
tas dos demais participantes, bem como não se considerará qualquer oferecimento de vantagem não 
prevista no instrumento convocatório.

7.6.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do mercado, desclassificando-se as pro-
postas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexeqüíveis.

7.6.2.1 – Por preço manifestamente inexeqüível unitário ou global, deve-se entender aquele que seja 
simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado.

 

8 – DAS CONDIÇÕES DO PROCESSO DE COMPRA

8.1 – O não atendimento injustificado à convocação configura recusa, desistência e não interesse em 
participar do processo de compra.

8.2 – Na hipótese prevista no subitem acima, fica facultado ao Instituto Elo convocar outra empresa.

 

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O prazo para entrega do objeto deverá estar especificado na proposta e as condições para entrega do 
mesmo estarão acordadas em contrato de compra e venda.

 

10 – DO REAJUSTE

10.1 – Os preços a serem pactuados por decorrência deste processo serão fixos e poderão ser revistos 
somente após acordo entre as partes, formalizado através de termo aditivo.



11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 – O Instituto Elo poderá revogar ou anular este processo, no todo ou em parte.

11.2 – A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato convocató-
rio, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie suas normas.

11.3 – Poderá o Instituto Elo deixar de contratar com a proponente melhor classificada, se tiver conheci-
mento de fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade 
técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a que título 
for.

11.4 – A Comissão, no interesse do Instituto Elo, poderá relevar omissões puramente formais observa-
das na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura do processo 
de compra, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a ins-
trução do processo.

11.5 – Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no site do Instituto Elo.

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2.012

 

 

Assessoria Jurídica


