
Proc. nº 04.00248/2018

Fls. ______________

Visto. ____________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 04.00248/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2018/SML/PVH 

LICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

AVISO 
Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e
seus  anexos,  notadamente  quanto  ao
credenciamento,  formulação  das  propostas  de
preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no
certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
p  regoes.sml@gmail.com 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 118/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO 

OBJETO: AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  SUPRIMENTOS  DE  INFORMÁTICA  (Limpa
Contatos,  Bateria  Setup,  conectores…), visando  atender  as  necessidades  da
Procuradoria  Geral  do  Município  –  PGM, conforme  especificações  técnicas,
unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II deste Edital, as quais
deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração
de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 80.758,69 (Oitenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais
e sessenta e nove centavos). 

DATA DE ABERTURA: 26 de outubro de 2018 às 10h00min (horário de Brasília).
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos
endereços  eletrônicos  Page:     www.portovelho.ro.gov.br e  www.licitacoes-
e.com.br. 

Porto Velho - RO, 15 de outubro de 2018

Pregoeiro (a)  Vânia Rodrigues de Souza
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2018
PROCESSO Nº 04.00248/2018

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro (a) designado pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado
no  Diário Oficial do Município nº  5.631 de  07/02/2018, tornar público para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06
de março de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017,  Lei
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006,
Lei  Complementar  nº  123  de  14  de  dezembro  de  2006  e suas  alterações,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações, e demais normas regulamentares estabelecidas neste
edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Limpa Contatos,
Bateria Setup, conectores…), visando atender as necessidades da Procuradoria
Geral do Município/PGM, conforme disposições deste Edital e seus anexos;

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/10/2018 às 16h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/10/2018 às 10h00min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/10/2018 às 10h00min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 26/10/2018 às 11h00min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /
DF.
1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência e Preços de Referência;
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa; 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. A  presente  licitação  destina-se  EXCLUSIVAMENTE  à  participação  de
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos
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termos  do  art.  3º,  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  alterações,  e  em
observância ao disposto no art. 6º, do Decreto Municipal nº 11.003/2008.

2.2. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico que promova a comunicação pela  INTERNET, mediante condições de
segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da  criptografia  e
autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do  horário  previsto  neste
Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações - SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-
e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados ao  pregoeiro até  3 (três) dias úteis anteriores a data fixada
para  abertura  da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.5.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.6.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos
para  recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também  para  a  data  e
horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.7. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site
www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso  Identificado”,  observando  data  e
horário limite estabelecidos.

2.8. Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento
das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre  plenamente  os
requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório;

2.9. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação; 

2.11. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão.

3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  conforme  o  seguinte
detalhamento:

Projeto/Atividade: 04.01.04.122.007.02.001 
Elemento de despesa: 33.90.30 e 4.4.90.52
Fonte: 01.00

3.1.1. O Valor Total Estimado para a Contratação é de R$ 80.758,69 (Oitenta
mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo que os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3.  Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios, nos termos do art. 7º da  Lei Federal nº
10.520,  de  17.07.2002,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na  imprensa
oficial  ou  registrado  no  SICAF,  conforme  o  caso,  enquanto  perdurarem  os
motivos determinantes da punição.
b) estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo a penalidade
de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 anos; 
c) sejam, nos termos do art. 87 IV; da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas por
qualquer  órgão  da  Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  nas  esferas
Federal, Estadual ou Municipal; 
d)  se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
e) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
f) estrangeiras que não funcionem no País;
g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4.  Por  se  tratar  de produtos comum,  no  mercado,  não  será  admitido  a
participação de empresas, na condição de consórcios; 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
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5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA:

5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitacoes-e até a data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste
edital.

5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado. 

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  suas
propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclas-
sificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, tais
como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7. Informações como: Marca, modelo/referência para o item que couber tal
exigência, deverão constar do campo próprio do sistema, devendo, quando forem
solicitadas neste instrumento convocatório, outras informações julgadas neces-
sárias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do
formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

5.1.8. A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não impedirá a
licitante de participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão
constar da  proposta escrita reajustada e enviada, via e-mail, no prazo que
será estabelecido e informado pelo pregoeiro, em campo próprio do sistema,
após a fase de lances.

5.1.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES
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5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo deste edital, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.

5.2.2.  Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio só sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedado a identificação do licitante.

5.2.4. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados
o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro  poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado junto
com os Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administrati-
va (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade);
 
6.1.2. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado
em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões
técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
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datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou
procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além
de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do
licitante, bem como conta - corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de diver-
gência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

6.1.3. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.1.4. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.1.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.1.6.  No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto
descritas  no  licitacoes-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR LOTE,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o item,
sob pena de desclassificação.

8.1.1.  Os  preços  unitários  e  totais  referidos  no  item  8.1,  deverão,
evidentemente, estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:
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I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;
que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou
defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se  oponham  a  qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou
que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer
natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com
seus preços  unitários e total do Item  superiores aos preços atestados pela
Administração como sendo os de mercado;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada
diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço
ofertado. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), em campo próprio do
sistema,  o prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta
ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para  habilitação  ou
documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta,  ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o
prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a
documentação citada no  item 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação. 

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser  encaminhados  em  original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de
cartório ou por qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações
- SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do
pregão ou quando convocada conforme o  item 8.3.2, para a  Superintendência
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Municipal de Licitações – SML, situada na  Avenida Carlos Gomes, nº 2776  –
Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022 – Porto Velho/RO, em envelope contendo
em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2018
PROCESSO Nº 04.00248/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.4.  O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante
originalmente vencedor do LOTE, desclassificada a primeira colocada, na forma
do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM
ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA,  todos os licitantes classificados para o
LOTE, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
LOTE em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos
autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no
sistema a convocação a que se refere este subitem.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar,  o  pregoeiro(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  deverá  observar  a  ordem  de
classificação final do LOTE para negociação, como forma de garantir a lisura
do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de
Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1.  A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.

9.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “on line” no
Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à
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habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação
econômico-financeira da licitante.

9.1.2.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

9.1.3.  Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF  ou SISCAF
encontrar-se  desatualizado,  ou  com  validade  expirada,  fica  assegurado  ao
licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação.

9.1.4. Declarações

9.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de  habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

9.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

9.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

9.1.5. O Proponente vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das
Declarações constantes dos subitens 9.1.4.1, 9.1.4.2 e 9.1.4.3 deste Edital,
os seguintes documentos de habilitação:

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores.

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo  as  contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade
social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1º de maio de 1943;

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome
do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser licitado.

9.4.2.  Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  identificação  e  endereço  da
emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da
assinatura aposta, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação
de sua veracidade por parte da Administração.

9.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

9.5.1. As Licitantes, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade.

9.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.

9.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
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digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.

9.5.3.1.  A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos.

9.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da
Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro.

9.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente.

9.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 9.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

9.5.5. Para  comprovar  a  boa  situação  financeira,  as  Licitantes  terão  que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo
com a aplicação das fórmulas.
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9.5.7.  A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  do  subitem 9.5.6 deste  Edital,  deverá
comprovar capital social registrado ou património líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do
artigo 31, da Lei 8.666/93.

9.5.8.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.

9.6.2.  A  documentação  exigida  para  atender  ao  disposto  nos  subitens  9.2
(alíneas  “a”  a  “c”)  e  9.3 (alíneas  “a”  a  “g”)  deste  Edital,  poderá  ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 

9.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a”
a “c”), 9.3 (alíneas “b” a “g”) e (9.5.1 a 9.5.7) deste Edital, enquanto durar
o termo de adesão correspondente;

9.6.3.1. Em relação à Habilitação Econômico-Financeira (9.5.1 a 9.5.7), ainda
que  a  informação  conste  do  SICAF  e  a  licitante  não  apresente  o  Balanço
Patrimonial, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio realizará consulta para emissão do
Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema.

9.6.4.  A  documentação  deverá  ser  apresentada  em  original  ou  por  meio  de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I  -  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.
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9.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

9.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

9.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua  estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.

9.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

9.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
(de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações);

9.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório  do Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

10.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes; 

10.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos,  durante  o  qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

10.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es);
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10.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

10.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente;

10.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.5.  Eventuais  recursos,  contrarrazões  ou  impugnações  deverão  ser
encaminhados ao (a) Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de Licitações
responsável pelo processo, que deverá receber, analisar e decidir os recursos
e  impugnações,  que  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital.
A remessa dos instrumentos previstos neste item (recursos, contrarrazões ou
impugnações), deverá observar o horário de expediente deste Órgão, ou seja,
dias úteis (de  segunda a sexta-feira), de  8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.

10.6.  O(a) Pregoeiro(a) deverá submeter o recurso à Autoridade Competente
quando mantiver sua decisão.

10.7.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão  poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br;

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro,
após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de
recurso. 

11.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pela
Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).

11.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado
do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do  procedimento
licitatório.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. O fornecimento decorrente deste Edital, em razão de tratar-se de entrega
imediata  e,  considerando  o  disposto  no  art.  62,  §4º  da  Lei  Nacional  n.
8.666/93, será instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, que terá força
obrigacional e vinculará a licitante à sua proposta, a este Termo e ao Edital
de Licitação respectivo, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei
e normas;
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12.2.  Após  a  homologação  do  procedimento  em  favor  da(s)  licitante(s),  a
Administração convocará o vencedor para retirar a Nota Empenho respectiva, no
prazo e forma estabelecidos;

12.3. A obrigação decorrente do fornecimento dos materiais será firmada entre
a Administração e o Fornecedor, por meio de empenho, observando as condições
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.

12.4. Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar a
nota de empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assinar o futuro contrato ou instrumento
equivalente, sem prejuízos das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.

12.5. A contratação resultante do objeto deste Edital, reger-se-á ainda pelas
normas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

13.1. As obrigações da Contratada e Contratante são as estabelecidas no Termo 
de Referência

14. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

14.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item
7 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  do  presente
deste  Instrumento  convocatório  ou  condições  previstas  no  Termo  Referência
(Anexo  II)  deste  edital,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  na  Lei
10.520/2002, Lei 12.846/2013 e Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as
seguintes  sanções  administrativas,  garantida  sempre  a  ampla  defesa  e  o
contraditório, e ainda:

16.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no  item 10 do Termo de
Referência, Anexo II deste Edital.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em
parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº
10.300 de 17/02/2006;
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17.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

17.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro
(a) em contrário;
 
17.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações - SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min;

17.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato;

17.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;

17.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

17.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos exigidos no presente instrumento convocatório responderão processo
administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do
Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras  penalidades  em
conformidade com a lei;

17.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital. 

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  contrato  e  procedimentos  dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 15 de outubro de 2018

____________________________________
Pregoeiro (a)
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ANEXO I DO EDITAL
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/___/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)
PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS 
(MÁXIMO 30 DIAS), contados do recebimento
da Nota de Empenho.

BANCO: _______ AGÊNCIA:__________ CONTA CORRENTE: __________

Local de Entrega: Os materiais licitados, deverão ser entregues nos endereços constantes no Termo de
Referência, anexo deste Edital;

Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  SUPRIMENTOS  DE  INFORMÁTICA  (Limpa  Contatos,  Bateria  Setup,
conectores…), visando atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM. 

LOTES EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I

LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1

LIMPA CONTATOS: para recuperar
a  condutividade  dos
equipamentos  elétricos,
conteúdo: 300ml, peso líquido:
209  g,  os  limpa  contatos
deverão ser 100% novos.  PRAZO
MÍNIMO DE VALIDADE\GARANTIA 01
ANO.

UNIDADE 10

2

ÁLCOOL  PROPÍLICO,  Aspecto
Físico  Líquido  Límpido,
Incolor,  Odor  Característico,
Fórmula  Química  (CH3)2CHOH
(ISOPROPÍLICO Ou Iso-Propanol),
Peso Molecular* 60,10, Grau De
Pureza  Mínima  De  99,9,
Característica  Adicional  Grau
Lc-Ms,  Número  De  Referência
Química.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA 01 ANO.

UNIDADE 10

3

ISOLANTE  TÉRMICO,  Aspecto
Físico  Pasta,  Aplicação
Processador,  Características
Adicionais  Condutividade
Térmica  9.24w/M.ºc/Temperatura
0-200,  Formato  Seringa  De  5
Gramas,  Material  Prata.  PRAZO
MÍNIMO  DE  VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

UNIDADE 10

LOTE 02
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1
BATERIA  SETUP:  Baterias  de
setup  3v.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA 01 ANO.

UNIDADE 20

2

MEMÓRIA  8GB  DDR3  1333MHZ
Capacidade:  8gb.  Velocidade:
1333Mhz, Pc 3 10600. Aplicação
em  PC  desktop.  Barramento:
1333Mhz 204 pinos.PRAZO MÍNIMO
DE VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 20

3

PEN DRIVE 32GB.  Capacidade de
32GB.  Velocidade: 10MB/s  de
leitura  e  5MB/s  de  gravação.
PRAZO  MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA 01 ANO.

UNIDADE 10

4

MÍDIAS  DVD-R: Característica:
Velocidade:  1x-8x,  Capacidade
de Armazenamento: 4.7 GB. PRAZO
MÍNIMO DE VALIDADE\ GARANTIA 01
ANO. 

UNIDADE 100

5

MÍDIAS  CD-R: Mídia  Virgem,
Capacidade  de  Armazenamento:
700  MB  /  80  Minutos,
Velocidade:  1x-48x.  PRAZO
MÍNIMO DE VALIDADE\GARANTIA 01
ANO.

UNIDADE 100

6

MOUSE ÓPTICO, COM FIO, CONEXÃO:
USB  /  PS2,  Botões:  2
Características  Adicionais:
Scroll.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA 01 ANO.

UNIDADE 50

7

TECLADOS  ABNT  2  PS/2  ou  USB:
Design e ergonômico, Compatível
com  Windows  98   /  ME/2000  /
NT/XP,  Teclado  padrão  ABNT2,
Teclas  de  gerenciamento  de
energia ACPI, Conector / USB.
PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 50

8

USB WIRELLES 150MBPS:  RECURSOS
DO  HARDWARE  –  Interface:  USB
2.0  ou  superior.  Botão:  QSS
(Quick Secure Setup). Tipo de
Antena:  Onidirecional
destacável.  Ganho  de  Antena:
4dBi.  RECURSOS  WIRELESS  -
Padrões  Wireless:  IEEE
802.11n  /IEEE  802.11g/IEEE
802.11b.  Frequência:  2,4  a
2,4835 GHz, Taxa do Sinal: 11n
150Mbps  (dinâmico)  /11g:  Até
54Mbps  (dinâmico)  /11b:  Até
11Mbps  (dinâmico)
Sensibilidade  da  Recepção:
130M:  -68dBm@10%  PER  /108M:
-Modos Wireless: Ad-Hoc Infra-
estrutural  Segurança  Wireless:
WEP  de  64/128  bits
/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK.
PRAZO  MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA 01 ANO.  

UNIDADE 20

LOTE 03

1

CONECTORES  RJ-45:  RJ-45  para
rede  lan.
Conector  8  vias  (8p8c)  para
utilizar  em  redes  com  fio,
embalagem  com  50  unidades.
PRAZO  MÍNIMO  DE  VALIDADE\

UNIDADE 3
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GARANTIA  01 ANO.

2

CAIXA DE CABOS RJ 45: Cabo UTP
Cat5.  Caixa  com  305  metros.
Embalagem  para  fácil  manuseio
doméstico ou profissional. Cor
externa  azul.  Revestimento  de
PVC de alta qualidade. 4 pares
trançados  (em  cobre)  com
diâmetro de 0.48mm cada. Cores
Branco/Laranja,  Branco/Azul,
Branco/Marron,  Branco/Verde.
PRAZO  MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 3

3

CONJUNTO  FERRAMENTAS,
Componentes  Jogo  De  Chaves
Precisão Com Cabo Emborrachado
E  Po,  Aplicação  Manutenção
Equipamentos  Eletrônicos,
Características  Adicionais
Conjunto  Com  32  Peças  Com
Estojo.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 1

4

FILTRO  LINHA: tensão
alimentação  110/220,  potência
máxima  1.100/2.200,  corrente
máxima 10, quantidade saída 6
tomadas com 3 pinos tipo fêmea
com  aterramento,
características  adicionais
interruptor  liga/desliga  e
voltímetro.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 30

LOTE 04

1

SWITCH 8  portas  Padrões  e
Protocolos:  IEEE  802.3,  IEEE
802.3u,  IEEE  802.3ab,  IEEE
802.3x Interface: 8 Portas RJ45
10/100/1000Mbps  com  Auto
Negociação/AUTO  MDI/MDIX
Consumo  de  Energia  Máximo:
4.63W  (220V/50Hz)  Fonte  de
Alimentação  Externa:  100-
240VAC,  50/60Hz  Tamanho  de
Buffer: 2Mbit Jumbo Frame: 15
KB  Capacidade  de  Comutamento:
16  Gbps  CARACTERÍSTICAS  DE
SOFTWARE  Método  de
Transferência:  Armazena  e
Encaminha  Tabela  de  MAC
Address: 8K Controle de Fluxo
802.3x,  Back  Pressure  Auto
Uplink  em  cada  porta
Certificação:  FCC,  CE,  RoHs
Conteúdo  do  Pacote:  Switch
Gigabit  de  mesa  de  8  portas,
Adaptador de Energia, Guia do
Usuário.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 10

2

PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 64BITS
VGA/DVI/HDMI  
Memória  Padrão:
DDR3.Interface:64bits.-
Capacidade:1GB.
Freqüência:1,333GHz.Interface.P
CIexpress16x(v2.0). Conexões de
vídeo  e  resoluções  -

UNIDADE 20
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VGA:2.048x1.536  (ou  superior).
HDMI:2560x1.600  (ou  superior).
DVI  (Single  Link):1.920x
1.080.Tecnologias  suportadas:
DirectXv11/HDMIv1.4a
/Shaderv5.0/  OpenCLv1.0/
OpenGLv4.2/  DirectComputev5.0/
Energia  TDP:  Máximo:  ±  29W.
PRAZO  MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA   01 ANO. 

3

HD 1TB para Notebook SATA 2.5"
-  8MB  Buffer  Especificações
Técnicas:  Capacidade:  1.000GB.
Buffer:  8MB,  Velocidade:
5400RPM  (ou  superior),
Interface: SATA 3Gb/s. Taxa de
transferência  de  mídia:
145MB/s. Tempo médio de busca:
12ms,  Latência  média:  5.6ms,
Acústica em modo idle: 2,4dB,
Acústica  em  modo  de  busca:
2,6dB, Temperatura em operação:
5~55°C.  Voltagem:  5V.  Peso
máximo: 150g.  PRAZO MÍNIMO DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO. 

UNIDADE 20

4

Fonte  ATX  500W  24  PINOS:
Potência: 500W, Tecnologia: ATX
12V  Ver.2.2  Bivolt  110~220V,
através de Chave liga/desliga.
Alimentação  de  Monitor.
Ventoinhas:  1  na  parte
Inferior.  LEDs,  Conectores:  1
Conector  (20+4)  -  pinos  para
placa-mãe,1  Conector  para
floppy Drive,1 Conector 4-pinos
12V,  4  Conectores  para
periféricos  como  HDD,  CD-ROM,
DVD-ROM,  CD  R/W,  1  Cabo  de
força, Dimensão (C x L x A):
cm, Peso máximo: 1,5 Kg. PRAZO
MÍNIMO DE VALIDADE\GARANTIA  01
ANO. 

UNIDADE 20

5

HD  EXTERNO  1TB  EXPANSION
DESKTOP  USB  3.0
características:  Capacidade:
1TB,  Conexão:  USB.
Transferência com conectividade
USB  3.0  =  4.8  Gbp/s  10X
superiora USB 2.0. Alimentação
sem a necessidade de utilizá-lo
na tomada. Velocidade: 7200 RPM
(ou superior).  PRAZO MÍNIMO DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 13

6

HD  1  TB  SATA:  Velocidade  de
rotação  7,200  RPM  (ou
superior). Tamanho do Buffer 8
MB. Tempo de busca de leitura
12,0 ms ou (inferior). Tempo de
busca  por  trilha  2,0  ms  (ou
inferior),  taxas  de
transparência:  Buffer  para
host(Serial ATA), 1,5 Gb/s (ou
superior).  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01 ANO.

UNIDADE 10

7

FONTE  UNIVERSAL  PARA  NOTEBOOK
CARACTERÍSTICAS  GERAIS:
Compatíbilidade  com  a  maioria
dos notebooks. Saída USB para
recarregar  dispositivos

UNIDADE 20
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portáteis.  Alta  eficiência  e
baixo  consumo  de  energia.
Sistema  de  proteção  contra
sobrecargas  e  curtos-circuitos
oito  conectores  diferentes  de
entrada  VAC:  110  ~240  Vax,
tensão de entrada carro/avião:
9  ~15  vdc,  tensão  de  saída
12/15/16/18   vdc  55  A  Max.
Tensão de saída 19/20/22/24 vdc
4 A Max. Tensão de saída USB 5
vdc 1 A Max. Potência máxima de
saída  110  Wats.  Comprimento
total do cabo: 1,50m (mínimo).
Polaridade  positiva.  PRAZO
MÍNIMO DE VALIDADE\GARANTIA  01
ANO. 

8

ASPIRADOR E SOPRADOR – Com as
seguintes  especificações
técnicas  minímas:  Aspirador  e
Jateador, Portátil, Alimentação
110/220V,  Bicos
intervambiaveis,  2  jogos  de
filtros,  dimensões  aproximadas
200  x  250  x  100  mm.  PRAZO
MÍNIMO DE VALIDADE\GARANTIA  01
ANO.

UNIDADE 2

9

SERVIDOR NAS (Network Attached
Storage)  –  Especificações
mínimas:  04  bay;  capacidade
mínima  de  armazenamento  6TB;
Processador  1.6  GHz;  Gabinete
Desktop; Memória de 2GB DDR3;
02 portas Gigabit Ethernet; 02
portas de alimentação (entrada
CC);  02  portas  traseiras  de
expansão  USB  3.0;  01  porta
Frontal USB 3.0; Velocidade de
Rede  (MBps):  10/100/1000.
PRAZO  MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA  03 ANOS.  

UNIDADE 2

Valor total do LOTE R$ (Escrever por extenso).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (ESCREVER POR EXTENSO) R$

–---------(Local), –------ de –--------- de 2018 

Obs: Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas nos Anexos I e II
deste Edital.
Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão
inclusos na presente proposta.
Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta, serão únicos
e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das  Obrigações  Contratuais.
(Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 145/SML/2018

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Limpa Contatos, Bateria Setup, conectores…),
visando  atender  as  necessidades  da  Procuradoria  Geral  do  Município/PGM,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas, Anexo I,
do Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.  A  presente  justificativa,  extraída  dos  autos  do  Processo  nº
04.00248.2018, visa motivar a aquisição pretendida nos autos, em atendimento 
ao  que  preceitua  a  legislação  aplicável,  em  especial  o  contido  nas  Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002.

2.2. Importante consignar que as justificativas da necessidade e quantidades
estimadas no processo, em razão de consumo, foram elaboradas pela Procuradoria
Geral do Município - PGM, conforme documentos acostado às (fls. 56-62), o qual
detém  conhecimento  e  informações  pertinentes  para  a  correta  instrução
processual na fase de planejamento. 

2.3. Ademais, a demanda e atendimentos são atribuições inerentes ao Órgão
Demandante, uma vez que somente este possui conhecimento técnico e prático
acerca  do  objeto  e  dos  serviços  sob  sua  responsabilidade  que  demandam  a
utilização dos materiais que se pretendem adquirir.

2.4. Neste  sentido,  foi  juntado  às  (fls.  56-62)  a  Minuta  do  Termo  de
Referência elaborado pela PGM-RO. 

2.5. Assim, seguindo a regular tramitação dos autos, na forma disciplinada no
Fluxograma  aprovado  pelo  Decreto  Municipal  n.  14.543,  de  23.05.2017,  em
especial no Anexo I, é que formalizamos o presente Termo de Referência, com os
elementos  técnicos  apresentados  pelo  Órgão  de  Origem  e  nos  limites  da
competência da Superintendência Municipal de Licitações.

2.6. Destaca-se da justificativa da PGM:

“A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.  O termo de
referência  tem  por  objetivo  a  aquisição  de
equipamentos  e  suprimentos  de  informática,  pelo
período de 12 (doze) meses, em face da necessidade de
utilização  de  equipamentos  de  informática  nesta
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/PGM, deste modo torna-
se  necessário  a  promoção  de  processo  que  vise
aquisição  dos  mesmos,  pois  são  imprescindíveis  para
viabilizar as atividades institucionais desta Unidade
Administrativa.  Nesta  senda,  considerando  que  as
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atividades  desenvolvidas  pela  Procuradoria  Geral  do
Município no que concerne o comando do art. 5º da Lei
Complementar  nº  099,  de  28  de  abril  de  2000,  que
estabelece a competência de representar o Município de
Porto Velho em juízo e o assessoramento jurídico da
Administração Direta, bem como a orientação e controle
jurídico  das  entidades  da  Administração  Indireta,
torna-se de extrema necessidade o suporte técnico ao
parque de microcomputadores e notebooks pertencentes a
esta Unidade, tendo em vista que são ferramentas de
grande  importância  para  execução,  armazenamento  e
transmissão de dados, contribuindo assim para o pleno
desenvolvimento  e  melhoramento  das  atividades
desenvolvidas, atendendo de forma satisfatória o nosso
público-alvo. Nesse enredo, tratando-se de material e
equipamentos essenciais para manutenção do  parque de
microcomputadores  e  notebooks,  devido  ao  uso  e  o
avanço da tecnologia, computadores e seus perifericos
com  o  tempo  vão  se  degastando,  queimando  seus
circuitos  e,  algumas  peças  serão  utilizadas  para
atualizar,  modernizar  ou  tornar  mais  agil  o
equipamento,  mediante  adição  ou  substituição  de
partes.  Assim, tem-se a necessidade de aquisição dos
materiais,  motivando  a  presente  aquisição,  em
quantitativo suficiente para a demanda estimada para o
período de 12 (doze) meses. DA ESTIMATIVA DE CONSUMO,
solicitações específicas da Coordenadoria Municipal de
Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa/CMTI,
bem  como  pelos  Departamentos  desta  Unidade
Administrativa,  conforme  documentos:  Oficio  nº
127/CMTI/SGG/2018,  Oficio  nº  143/CMTI/SGG/2108  e
memorandos de solicitação, acostados no presente auto.
Trata-se  de  primeira  demanda  desta  Unidade
Administrativa,  com  o  intuito  de  dar  seguimento  às
necessidades  dos  trabalhos  de  logística  desta
Procuradoria Geral do Município/PGM, ajustando-se aos
recursos  orçamentários,  minimizando  futuros
imprevistos  e  evitando  possíveis  prejuízos  à
Administração, com uma contratação que atenda as reais
necessidades,  sem  restar  desperdícios,  bem  como  sem
causar  interrupção  das  atividades  finalísticas.
JUSTIFICATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO MENOR PREÇO POR LOTE
A  organização  dos  itens  em  lotes,  se  justifica  em
função  de  uma  eventual  contratação  com  diversas
empresas,  assim  apresentar  um  potencial  prejuízo  ao
erário,  considerando  que  se  contratado  os
fornecimentos  em  lotes,  evidencia  o  mecanismo  de
“economia  de  escala”,  levando  a  administração  a
celebrar contratos mais vantajosos, reduzindo o preço
final das contratações, conforme estabelece o  § 1º,
art. 23, da Lei nº 8.666/93, que: 
“As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela
administração  serão  divididas  em  tantas  parcelas
quantas  se  comprovarem  técnica  e  economicamente
viáveis,  procedendo-se  à  licitação  com  vistas  ao
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melhor  aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  no
mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da
economia de escala”. (grifo nosso) 
Assim,  não  pode  a  administração,  pela  conveniência,
dividir  em  itens,  fornecimento  que  possam  ser
executados em conjunto ou simultaneamente, visto sua
similaridade. Desta forma, levando-se em consideração
o fornecimento homogêneos, esta Unidade Administrativa
posiciona-se  em  dividir  em  Lotes  01,02,03  e  04  a
pretensa  contratação,  com  o  intuito  de  evitar  a
pulverização  com  pequenos  contratos  que  irão  à
contramão dos princípios norteadores da administração
pública, atendendo assim ao que estabeleceu o Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia por meio da DECISÃO Nº
263/2014 – PLENO, que tratou de Proposta de Enunciado
Sumular,  fixando  condições  cumulativas  para  a
utilização do critério de julgamento menor preço por
lote  em  procedimentos  licitatórios,  como  se  vê  in
verbis: 
I – Aprovar o seguinte Projeto de Súmula:
“A Administração Pública em geral deverá restringir a
utilização do critério de julgamento  menor preço por
lote,  ressalvando-a  àquelas   situações  em  que  a
fragmentação em itens acarretar a perda do conjunto;
perda da economia de escala; redundar em prejuízos à
celeridade  da  licitação;  ocasionar  a  excessiva
pulverização de contratos ou resultar em contratos de
pequena expressão econômica, observadas as seguintes
condições cumulativas: (grifo nosso)
a) apresentar justificativa que demonstre a motivação
para  a  utilização  do  critério  de  julgamento  menor
preço por lote;
b) […]
c)  proceder  ao  agrupamento  por  lote  de  itens  que
guardem homogeneidade entre si, isto é, considerando-
se a natureza e características dos itens, possam ser
fornecidos  por  um  mesmo  fornecedor,  concretizando,
assim,  os  princípios  da  competividade  e  igualdade;
(grifo nosso)

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAL

3.1. Os  materiais  solicitados,  deverão  ser  entregues  no  Departamento
Administrativo da Procuradoria Geral do Município/PGM, com endereço na avenida
Sete de Setembro, 1044, Centro, Porto Velho/RO, no horário de segunda a sexta-
feira das 08h00min, na qual deverá ser agendado previamente pelo telefone (69)
3901-3042.

3.2. O prazo para entrega dos materiais/bens pela empresa vencedora será de 30
(trinta) dias, contados após a  entrega da nota de empenho ou instrumento
equivalente  no  Departamento  Administrativo  da  Procuradoria  Geral  do
Município/PGM, município de Porto Velho – RO. Os eventuais atrasos deverão ser
comunicados e justificados por escrito para avaliação, podendo a empresa ser
penalizada. 
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3.3. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, por igual período, a critério
da  Administração,  desde  que  haja  justificativa  aceitável  por  parte  da
contratada.

3.4. O  recebimento  e  aceitação  dos  materiais/bens  serão  observados  as
especificações contidas neste termo de referência e no edital e as disposições
contidas nos Artigos de 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02
e suas alterações;

3.5. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto
que for recusado por apresentar-se danificado, ou que estiver em desacordo com
o disposto nesta minuta de termo de referência no prazo de 15 (quinze) dias;

3.6. Expedida  a  Autorização  de  Fornecimento  e/ou  Executado  o  contrato,  o
recebimento  de  seu  objeto  ficará  condicionado  à  observância  das  normas
contidas no Art. 40, Inciso XVI e § 4º, Inciso II, c/c o Art. 73, Inciso II,
“a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/2002, e alterações,
sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob a responsabilidade de
Servidor e/ou Comissão de Recebimento da Procuradoria Geral do Município -
PGM, podendo ser:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação (não superior a 05 dias);

b) Definitivamente  após  a  verificação  da  qualidade  do  material  com
aceitação, (não superior a 10 dias).

3.7. A Comissão de Recebimento dos materiais/bens, nomeados por Portaria, fará
a conferência da quantidade e qualidade dos materiais entregues, conforme
especificações técnicas discriminadas no anexo I;

3.8. Só será reconhecida a entrega realizada se os quantitativos dos itens da
nota fiscal forem aceitos. Se algum bem constante da mesma for recusado, a
nota  ficará  esperando  regularização  e  a  data  de  entrega  será  a  data  do
“fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme solicitado;

3.9. Aceitos  os  materiais/bens,  será  procedido  o  atesto  na  Nota  Fiscal,
autorizando o pagamento;

3.10.  Não  aceito  os  materiais/bens  entregues,  será  comunicado  à  empresa
adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um
prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis, para que se possa adequar o
solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo
que efetivamente se pretende adquirir.

4.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome
do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser licitado.

4.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da
emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório
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da  assinatura  aposta,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação de sua veracidade por parte da Administração.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer o objeto da licitação, de acordo com as especificações contidas
nesta minuta de Termo de Referência, não podendo o mesmo trocar e/ou entregar
os bens diferente do ofertado na proposta;

5.2. A falta de quaisquer dos bens cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o
atraso no fornecimento o objeto desta Minuta de Termo de Referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas;

5.3. Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições fiscais de
habilitação;

5.4. Fornecer o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em
Autorização de Fornecimento e/ou Executado o contrato, da qual constarão: data
de expedição, especificação completa, quantitativo, prazo, local de entrega e
preço unitário e total que substituirá o Termo de Contrato;

5.5. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-
lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento do objeto da aquisição;

5.6.Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
previstos em Lei;

5.7.Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pela
CONTRATANTE  no  concernente  ao  objeto  da  presente  Minuta  de  Termo  de
Referência,  inclusive  documentação  e  atos  praticados  até  o  recebimento
definitivo  e  cujas  reclamações  formalmente  realizadas  obriga-se  a  atender
prontamente;

5.8. Comunicar  imediatamente  à  Administração  Pública  qualquer  alteração
ocorrida  no  endereço,  conta  bancária  e  outros  julgáveis  necessários  para
recebimento de correspondências;

5.9. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a PGM todo e
quaisquer bens que se revelar defeituoso ou em desacordo com as especificações
que constam no item 2.2. do Termo de Referência, no prazo de 15 (quinze) dias;

5.10. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar,  quaisquer  das  aquisições  a  que  está  obrigada  por  força  do
estabelecido, deste Termo de Referência;

5.11. Indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalizar de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou
dolo,  devendo  a  CONTRATADA  adotar  todas  as  medidas  preventivas,  com  fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais
vigentes;
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5.12. Emitir as notas fiscais com a descrição completa dos materiais e bens
solicitados – embalagem, unidade, marca – e com a complementação dos seguintes
dados: Local de Entrega, Número do Processo, Número do Contrato, Número do
Empenho, bem como cópia da nota de empenho;

5.13. Providenciar para que todas as Certidões referente à Seguridade Social
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas (Federal,
Estadual, Municipal) e à Justiça Trabalhista estejam regulares por ocasião da
solicitação de Pagamento;

5.14. Atender  prontamente  quaisquer  exigências  do  representante  da
CONTRATANTE, inerentes ao objeto da aquisição;

5.15. Informar  previamente  toda  e  qualquer  alteração  nas  condições  de
fornecimento dos bens que atinja direta ou indiretamente a CONTRATANTE;

5.16. Suspender ou interromper o fornecimento dos bens, quando solicitado;

5.17.  Responder  pelos  danos  causados  pela  violação  dos  direitos  da
CONTRATANTE;

5.18. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do
bem, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Minuta de Termo
de Referência;

5.19. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade
do  fornecimento  do  bem,  inclusive  considerando  os  casos  de  grave  ou
paralisação de qualquer natureza.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Providenciar a emissão da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento nos
termos  estabelecidos  nesta  minuta  de  Termo  de  Referência  ou  no  edital,
encaminhando-os à Empresa CONTRATADA;

6.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis para que a CONTRATADA
possa entregar o bem dentro do prazo e normas estabelecidas nesta minuta de
Termo de Referência;

6.3. Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos materiais/bens desta minuta de
Termo, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do mesmo,
por meio dos servidores designados pelo ordenador de despesas, nos termos do
Art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;

6.4.  Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA;

6.5. Deverá comunicar à CONTRATADA, no prazo de 24 horas efetivas de trabalho,
quando no acompanhamento, qualquer irregularidade verificada na entrega dos
bens;

6.6. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
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6.7. Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos
itens da nota fiscal forem aceitos, se algum bem constante da mesma for
recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a
data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme
solicitado;

6.8. Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessárias;

6.9.  Aplicar  à  CONTRATADA  as  penalidades,  caso  existirem  irregularidades,
garantido a contraditória e ampla defesa;

6.10. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias após a
entrega  dos  materiais  e/ou  bens  com  certificação  das  notas  fiscais  pela
comissão de recebimento dos mesmos de acordo com as condições de preços e
prazos estabelecidos no Contrato ou documento equivalente;

6.11. Nenhum  pagamento  será  efetuado  a  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de
liquidação  qualquer  obrigação.  Esse  fato  não  será  gerador  de  direito  a
reajustamento de preços ou a atualização monetária;

6.12. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

6.13. Verificar se todas as Certidões referente à Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas (Federal, Estadual,
Municipal) e à Justiça Trabalhista estejam regulares por ocasião do pagamento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento  será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is), que deverá ser apresentada na Divisão
Administrativa, a(s) Nota(s) Fiscal(is), emitida em 02 (duas) vias, devendo
conter no corpo, a descrição do objeto, o número da conta bancária da(s)
CONTRATADA(s),  acompanhada  da  prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  da
Pessoa Jurídica (CNPJ), à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas (Federal, Estadual, Municipal) e à Justiça
Trabalhista.

7.2. A Nota de Empenho será encaminhada a CONTRATADA, podendo ser enviada via
e-mail, que deverá aceitá-la e devolvê-la datada e carimbada com CNPJ, pelo
mesmo modo no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data do envio do e-mail
ou recebimento.

7.3. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária,
após a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) que deverá estar devidamente
certificada  pelo  CONTRATANTE,  desde  que  o(s)  material(is)  esteja(m)  em
conformidade  com  as  exigências  contidas  neste  instrumento  e  não  haja
impeditivo imputável à CONTRATADA.

7.4.  O recebimento (aceite) e certificação da(s) nota(s) fiscal (is) do(s)
produto(s), neste ato específico ficará a cargo da CONTRATANTE. 

7.5.  Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) e o pagamento ficará
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pendente  até  que  a  CONTRATADA  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida com as
devidas justificativas (neste caso a CONTRATANTE terá um prazo de 5 (cinco)
dias a partir do recebimento, para efetuar a análise e o pagamento).

7.6.  Na  hipótese  acima,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização da situação e/ou reapresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is), não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.7.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  a  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade  ou  inadimplência,  sem  que  isso  gere  direito  ao  pleito  do
reajustamento de preços ou correção monetária.

7.8. Na hipótese de haver irregularidades no cumprimento das obrigações da(s)
CONTRATADA(s), a CONTRATANTE reterá os créditos a que aquela teria direito,
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993.

7.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para
pagamento  será  contado  a  partir  de  sua  reapresentação,  desde  que
regularizados.

7.10. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica
obrigado  a  atualizar  os  valores  do  débito,  tendo  por  base  a  data  do
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio
da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP 
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N:  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso; 
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado: 

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

8. RECURSOS   ORÇAMENTÁRIOS/VALOR PARA CONTRATAÇÃO

8.1. A despesa decorrente da contratação será coberta por recursos específicos
consignados no orçamento da Procuradoria Geral do Município – PGM no Projeto/
Atividade/Especial: 04.01.04.122.007.02.001. Elemento de despesa: 33.90.30 e
4.4.90.52.

8.2. O valor para a Contratação é de R$ 80.758,69 (Oitenta mil, setecentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos),  conforme pesquisa de
preços atestada pelo Departamento de Cotações/SML, (fls. 155-159).

9. INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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9.1. O fornecimento decorrente deste Termo, será instrumentalizado por meio de
Nota de Empenho ou instrumento equivalente, que terá força obrigacional e
vinculará a licitante à sua proposta, a este Termo e, se for o caso, o Edital
de Licitação, respectivo, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei
e normas.

9.2. Após  a  homologação  do  procedimento  em  favor  da(s)  licitante(s),  a
Administração convocará o vencedor para retirar a Nota Empenho respectiva, no
prazo e forma estabelecidos.

9.3. Conforme autoriza o §3º do art. 27 do Decreto Municipal n. 10.300, de
17.02.2006,  quando  o  Licitante  vencedor,  injustificadamente,  recusar-se  a
retirar a nota de empenho, a Administração poderá convocar o(s) licitante(s)
remanescente(s), respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados
os  requisitos  habilitatórios  e  feita  a  negociação,  assumir  as  obrigações
decorrentes  do  fornecimento  deste  Termo  de  Referência,  sem  prejuízo  das
sanções  administrativas  previstas  neste  instrumento,  edital  e  demais
cominações legais contra o licitante faltoso. 

9.4. Face ao exposto nos subitens acima não haverá prorrogação contratual nem
reajuste  de  preços,  os  quais  serão  fixos  e  irreajustáveis  para  todos  os
efeitos.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, Lei
12.846, de 2013 e da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6. Não mantiver a proposta. 

10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

10.2.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não
acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

10.2.2. Multa  moratória  de  03%  (três  por  cento)  por  dia  de  atraso
injustificado  sobre  o  valor  da  parcela  inadimplida,  até  o  limite  de  30
(trinta) dias; 

10.2.3. Multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
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10.2.4. Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;

10.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou  unidade  administrativa  pela  qual  a  Administração  Pública  opera  e  atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

10.2.7. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº
8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 

10.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; 

10.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.5. A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. ANEXOS

11.1. É parte integrante deste Termo de Referência o seguinte Anexo:

ANEXO I – Descrição do objeto e valor de referência.

Porto Velho-RO, 13 de Setembro de 2018.
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REQUISITANTE: 

PEDRO HENRIQUE M. DE FIGUEIREDO
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo 

Departamento Administrativo 
cad.: 295362

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme
delegação de competência pelo Decreto nº. 12.931 de 19/02/2013.

SALATIEL LEMOS VALVERDE
PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO

ANEXO I 

a) DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

LOTE 01

 ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

LIMPA CONTATOS: para
recuperar  a
condutividade  dos
equipamentos
elétricos,  conteúdo:
300ml, peso líquido:
209  g,  os  limpa
contatos deverão ser
100%  novos.  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

und 10 18,83 188,30

2 ÁLCOOL  PROPÍLICO,
Aspecto  Físico
Líquido  Límpido,
Incolor,  Odor
Característico,
Fórmula  Química
(CH3)2CHOH
(ISOPROPÍLICO  Ou
Iso-Propanol),  Peso
Molecular*  60,10,
Grau  De  Pureza
Mínima  De  99,9,
Característica
Adicional  Grau  Lc-
Ms,  Número  De

und 10 43,17 431,70
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Referência  Química.
PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

3

 ISOLANTE  TÉRMICO,
Aspecto  Físico
Pasta,  Aplicação
Processador,
Características
Adicionais
Condutividade
Térmica
9.24w/M.ºc/Temperatu
ra  0-200,  Formato
Seringa De 5 Gramas,
Material  Prata.
PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01
ANO. 

und 10 49,69 496,90

Valor Total do Lote R$ 1.116,90

LOTE 02

1

BATERIA  SETUP:
Baterias  de  setup
3v.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01
ANO.

und 20 5,28 105,60

2

MEMÓRIA  8GB  DDR3
1333MHZ  Capacidade:
8gb.  Velocidade:
1333Mhz, Pc 3 10600.
Aplicação  em  PC
desktop.  Barramento:
1333Mhz  204
pinos.PRAZO  MÍNIMO
DE  VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

und 20 674,50 13.490,00

3

PEN  DRIVE  32GB.
Capacidade  de  32GB.
Velocidade: 10MB/s
de  leitura  e  5MB/s
de  gravação.  PRAZO
MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA 01 ANO.

und 10 66,11 661,10

4 MÍDIAS  DVD-R:
Característica:
Velocidade:  1x-8x,
Capacidade  de
Armazenamento:  4.7
GB.  PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\  GARANTIA

und 100 4,93 493,00
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01 ANO. 

5

MÍDIAS  CD-R: Mídia
Virgem,  Capacidade
de  Armazenamento:
700 MB / 80 Minutos,
Velocidade:  1x-48x.
PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

und 100 2,69 269,00

6

MOUSE  ÓPTICO,  COM
FIO,  CONEXÃO: USB  /
PS2,  Botões:  2
Características
Adicionais:  Scroll.
PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

und 50 18,63 931,50

7

TECLADOS ABNT 2 PS/2
ou  USB: Design  e
ergonômico,
Compatível  com
Windows  98   /
ME/2000  /  NT/XP,
Teclado  padrão
ABNT2,  Teclas  de
gerenciamento  de
energia  ACPI,
Conector  /  USB.
PRAZO  MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  01
ANO.

und 50 37,78 1.889,00

8 USB  WIRELLES
150MBPS:   RECURSOS
DO  HARDWARE  –
Interface:  USB  2.0
ou  superior.  Botão:
QSS  (Quick  Secure
Setup).  Tipo  de
Antena:
Onidirecional
destacável. Ganho de
Antena:  4dBi.
RECURSOS  WIRELESS  -
Padrões  Wireless:
IEEE  802.11n  /IEEE
802.11g/IEEE
802.11b.  Frequência:
2,4  a  2,4835  GHz,
Taxa  do  Sinal:  11n
150Mbps (dinâmico) /
11g:  Até  54Mbps
(dinâmico) /11b: Até
11Mbps  (dinâmico)

und 20 81,60 1.632,00

36                                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristovão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: editais.sml@gmail.com
 

mailto:editais.sml@gmail.com


Proc. nº 04.00248/2018

Fls. ______________

Visto. ____________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Sensibilidade  da
Recepção:  130M:
-68dBm@10%  PER  /
108M:  -Modos
Wireless:  Ad-Hoc
Infra-estrutural
Segurança  Wireless:
WEP  de  64/128
bits  /WPA/WPA2/WPA-
PSK/WPA2-PSK.  PRAZO
MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA 01 ANO.  

Valor Total do Lote R$ 19.471,20

LOTE 03

1

CONECTORES  RJ-45:
RJ-45 para rede lan.
Conector  8  vias
(8p8c) para utilizar
em  redes  com  fio,
embalagem  com  50
unidades.  PRAZO
MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA 01 ANO.

und 3 43,00 129,00

2

CAIXA  DE  CABOS  RJ
45: Cabo  UTP  Cat5.
Caixa  com  305
metros.  Embalagem
para  fácil  manuseio
doméstico  ou
profissional.  Cor
externa  azul.
Revestimento  de  PVC
de alta qualidade. 4
pares  trançados  (em
cobre)  com  diâmetro
de  0.48mm  cada.
Cores
Branco/Laranja,
Branco/Azul,
Branco/Marron,
Branco/Verde.  PRAZO
MÍNIMO  DE  VALIDADE\
GARANTIA  01 ANO.

und 3 408,25 1.224,75

3 CONJUNTO
FERRAMENTAS,
Componentes  Jogo  De
Chaves  Precisão  Com
Cabo  Emborrachado  E
Po,  Aplicação
Manutenção
Equipamentos

und 1 89,00 89,00
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Eletrônicos,
Características
Adicionais  Conjunto
Com  32  Peças  Com
Estojo.  PRAZO MÍNIMO
DE  VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

4

FILTRO LINHA: tensão
alimentação  110/220,
potência  máxima
1.100/2.200,
corrente  máxima  10,
quantidade  saída  6
tomadas  com  3  pinos
tipo  fêmea  com
aterramento,
características
adicionais
interruptor
liga/desliga  e
voltímetro.  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

und 30 69,20 2.076,00

Valor Total do Lote R$ 3.518,75

LOTE 04

1 SWITCH 8  portas
Padrões  e
Protocolos:  IEEE
802.3,  IEEE  802.3u,
IEEE  802.3ab,  IEEE
802.3x  Interface:  8
Portas  RJ45
10/100/1000Mbps  com
Auto  Negociação/AUTO
MDI/MDIX  Consumo  de
Energia  Máximo:
4.63W  (220V/50Hz)
Fonte de Alimentação
Externa:  100-240VAC,
50/60Hz  Tamanho  de
Buffer:  2Mbit  Jumbo
Frame:  15  KB
Capacidade  de
Comutamento: 16 Gbps
CARACTERÍSTICAS  DE
SOFTWARE  Método  de
Transferência:
Armazena e Encaminha
Tabela  de  MAC
Address: 8K Controle
de  Fluxo  802.3x,
Back  Pressure  Auto

und 10 302,50 3.025,00
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Uplink em cada porta
Certificação:  FCC,
CE, RoHs Conteúdo do
Pacote:  Switch
Gigabit de mesa de 8
portas, Adaptador de
Energia,  Guia  do
Usuário.  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

2

PLACA  DE  VÍDEO  1GB
DDR3  64BITS
VGA/DVI/HDMI  
Memória
Padrão:DDR3.Interfac
e:64bits.-
Capacidade:1GB.
Freqüência:1,333GHz.
Interface.PCIexpress
16x(v2.0).  Conexões
de  vídeo  e
resoluções  -
VGA:2.048x1.536  (ou
superior).
HDMI:2560x1.600  (ou
superior).  DVI
(Single  Link):1.920x
1.080.Tecnologias
suportadas:
DirectXv11/HDMIv1.4a
/Shaderv5.0/
OpenCLv1.0/
OpenGLv4.2/
DirectComputev5.0/
Energia TDP: Máximo:
±  29W.  PRAZO  MÍNIMO
DE  VALIDADE\
GARANTIA   01 ANO. 

und 20 667,00 13.340,00

3 HD 1TB para Notebook
SATA  2.5"  -  8MB
Buffer
Especificações
Técnicas:
Capacidade:  1.000GB.
Buffer:  8MB,
Velocidade:  5400RPM
(ou  superior),
Interface:  SATA
3Gb/s.  Taxa  de
transferência  de
mídia:  145MB/s.
Tempo  médio  de
busca:  12ms,

und 20 560,00 11.200,00
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Latência  média:
5.6ms,  Acústica  em
modo  idle:  2,4dB,
Acústica  em  modo  de
busca:  2,6dB,
Temperatura  em
operação:  5~55°C.
Voltagem:  5V.  Peso
máximo:  150g.  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

4

Fonte  ATX  500W  24
PINOS: Potência:
500W,  Tecnologia:
ATX  12V  Ver.2.2
Bivolt  110~220V,
através  de  Chave
liga/desliga.
Alimentação  de
Monitor.  Ventoinhas:
1 na parte Inferior.
LEDs,  Conectores:  1
Conector  (20+4)  -
pinos  para  placa-
mãe,1  Conector  para
floppy  Drive,1
Conector  4-pinos
12V,  4  Conectores
para  periféricos
como  HDD,  CD-ROM,
DVD-ROM,  CD  R/W,  1
Cabo  de  força,
Dimensão  (C  x  L  x
A): cm, Peso máximo:
1,5 Kg.  PRAZO MÍNIMO
DE  VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

und 20 410,00 8.200,00

5 HD  EXTERNO  1TB
EXPANSION  DESKTOP
USB  3.0
características:
Capacidade:  1TB,
Conexão:  USB.
Transferência  com
conectividade  USB
3.0 = 4.8 Gbp/s 10X
superiora  USB  2.0.
Alimentação  sem  a
necessidade  de
utilizá-lo  na
tomada.  Velocidade:
7200  RPM  (ou
superior).  PRAZO

und 13 482,00 6.266,00
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MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

6

HD  1  TB  SATA:
Velocidade  de
rotação  7,200  RPM
(ou  superior).
Tamanho  do  Buffer  8
MB.  Tempo  de  busca
de  leitura  12,0  ms
ou (inferior). Tempo
de  busca por trilha
2,0  ms  (ou
inferior),  taxas  de
transparência:
Buffer  para
host(Serial  ATA),
1,5  Gb/s  (ou
superior).  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

und 10 445,75 4.457,50

7 FONTE UNIVERSAL PARA
NOTEBOOK
CARACTERÍSTICAS
GERAIS:
Compatíbilidade  com
a  maioria  dos
notebooks. Saída USB
para  recarregar
dispositivos
portáteis.  Alta
eficiência  e  baixo
consumo  de  energia.
Sistema  de  proteção
contra sobrecargas e
curtos-circuitos
oito  conectores
diferentes  de
entrada  VAC:  110
~240  Vax,  tensão  de
entrada  carro/avião:
9 ~15 vdc, tensão de
saída  12/15/16/18
vdc 55 A Max. Tensão
de saída 19/20/22/24
vdc 4 A Max. Tensão
de saída USB 5 vdc 1
A  Max.  Potência
máxima  de  saída  110
Wats.  Comprimento
total do cabo: 1,50m
(mínimo).  Polaridade

und 20 177,50 3.550,00
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positiva.  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO. 

8

ASPIRADOR E SOPRADOR
–  Com  as  seguintes
especificações
técnicas  minímas:
Aspirador  e
Jateador,  Portátil,
Alimentação
110/220V,  Bicos
intervambiaveis,  2
jogos  de  filtros,
dimensões
aproximadas  200  x
250 x 100 mm.  PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA
01 ANO.

und 2 466,67 933,34

9

SERVIDOR  NAS
(Network  Attached
Storage)  –
Especificações
mínimas:  04  bay;
capacidade mínima de
armazenamento  6TB;
Processador 1.6 GHz;
Gabinete  Desktop;
Memória de 2GB DDR3;
02  portas  Gigabit
Ethernet;  02  portas
de  alimentação
(entrada  CC);  02
portas  traseiras  de
expansão USB 3.0; 01
porta  Frontal  USB
3.0;  Velocidade  de
Rede  (MBps):
10/100/1000. PRAZO
MÍNIMO  DE
VALIDADE\GARANTIA  03
ANOS. 

und 2 2.840,00 5.680,00

Valor Estimado para Contratação é de R$ 80.758,69
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ANEXO III DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

 
_________________________________(Identificação completa do representante da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar) do
Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira
independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação)  quanto  a  participar  ou  não  da
referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.
__________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.

43                                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristovão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: editais.sml@gmail.com
 

mailto:editais.sml@gmail.com


Proc. nº 04.00248/2018

Fls. ______________

Visto. ____________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________,
por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei,
que  até  a  presente  data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua
habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  Pregão
Eletrônico nº    /2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado
(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura

(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2018, declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL),
CNPJ nº .............................., está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações - SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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	PREÂMBULO
	ANEXO I DO EDITAL
	MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ Capacidade: 8gb. Velocidade: 1333Mhz, Pc 3 10600. Aplicação em PC desktop. Barramento: 1333Mhz 204 pinos.PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	PEN DRIVE 32GB. Capacidade de 32GB. Velocidade: 10MB/s de leitura e 5MB/s de gravação. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	MÍDIAS DVD-R: Característica: Velocidade: 1x-8x, Capacidade de Armazenamento: 4.7 GB. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	MÍDIAS CD-R: Mídia Virgem, Capacidade de Armazenamento: 700 MB / 80 Minutos, Velocidade: 1x-48x. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	MOUSE ÓPTICO, COM FIO, CONEXÃO: USB / PS2, Botões: 2 Características Adicionais: Scroll. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	TECLADOS ABNT 2 PS/2 ou USB: Design e ergonômico, Compatível com Windows 98 / ME/2000 / NT/XP, Teclado padrão ABNT2, Teclas de gerenciamento de energia ACPI, Conector / USB. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	CONECTORES RJ-45: RJ-45 para rede lan. Conector 8 vias (8p8c) para utilizar em redes com fio, embalagem com 50 unidades. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	CAIXA DE CABOS RJ 45: Cabo UTP Cat5. Caixa com 305 metros. Embalagem para fácil manuseio doméstico ou profissional. Cor externa azul. Revestimento de PVC de alta qualidade. 4 pares trançados (em cobre) com diâmetro de 0.48mm cada. Cores Branco/Laranja, Branco/Azul, Branco/Marron, Branco/Verde. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	CONJUNTO FERRAMENTAS, Componentes Jogo De Chaves Precisão Com Cabo Emborrachado E Po, Aplicação Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Características Adicionais Conjunto Com 32 Peças Com Estojo. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	FILTRO LINHA: tensão alimentação 110/220, potência máxima 1.100/2.200, corrente máxima 10, quantidade saída 6 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais interruptor liga/desliga e voltímetro. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	SWITCH 8 portas Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação/AUTO MDI/MDIX Consumo de Energia Máximo: 4.63W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz Tamanho de Buffer: 2Mbit Jumbo Frame: 15 KB Capacidade de Comutamento: 16 Gbps CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Método de Transferência: Armazena e Encaminha Tabela de MAC Address: 8K Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta Certificação: FCC, CE, RoHs Conteúdo do Pacote: Switch Gigabit de mesa de 8 portas, Adaptador de Energia, Guia do Usuário. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 64BITS VGA/DVI/HDMI Memória Padrão: DDR3.Interface:64bits.-Capacidade:1GB. Freqüência:1,333GHz.Interface.PCIexpress16x(v2.0). Conexões de vídeo e resoluções - VGA:2.048x1.536 (ou superior). HDMI:2560x1.600 (ou superior). DVI (Single Link):1.920x 1.080.Tecnologias suportadas: DirectXv11/HDMIv1.4a /Shaderv5.0/ OpenCLv1.0/ OpenGLv4.2/ DirectComputev5.0/ Energia TDP: Máximo: ± 29W. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	HD 1TB para Notebook SATA 2.5" - 8MB Buffer Especificações Técnicas: Capacidade: 1.000GB. Buffer: 8MB, Velocidade: 5400RPM (ou superior), Interface: SATA 3Gb/s. Taxa de transferência de mídia: 145MB/s. Tempo médio de busca: 12ms, Latência média: 5.6ms, Acústica em modo idle: 2,4dB, Acústica em modo de busca: 2,6dB, Temperatura em operação: 5~55°C. Voltagem: 5V. Peso máximo: 150g. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA  01 ANO.
	Fonte ATX 500W 24 PINOS: Potência: 500W, Tecnologia: ATX 12V Ver.2.2 Bivolt 110~220V, através de Chave liga/desliga. Alimentação de Monitor. Ventoinhas: 1 na parte Inferior. LEDs, Conectores: 1 Conector (20+4) - pinos para placa-mãe,1 Conector para floppy Drive,1 Conector 4-pinos 12V, 4 Conectores para periféricos como HDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD R/W, 1 Cabo de força, Dimensão (C x L x A): cm, Peso máximo: 1,5 Kg. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	HD EXTERNO 1TB EXPANSION DESKTOP USB 3.0 características: Capacidade: 1TB, Conexão: USB. Transferência com conectividade USB 3.0 = 4.8 Gbp/s 10X superiora USB 2.0. Alimentação sem a necessidade de utilizá-lo na tomada. Velocidade: 7200 RPM (ou superior). PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	HD 1 TB SATA: Velocidade de rotação 7,200 RPM (ou superior). Tamanho do Buffer 8 MB. Tempo de busca de leitura 12,0 ms ou (inferior). Tempo de busca por trilha 2,0 ms (ou inferior), taxas de transparência: Buffer para host(Serial ATA), 1,5 Gb/s (ou superior). PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK CARACTERÍSTICAS GERAIS: Compatíbilidade com a maioria dos notebooks. Saída USB para recarregar dispositivos portáteis. Alta eficiência e baixo consumo de energia. Sistema de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos oito conectores diferentes de entrada VAC: 110 ~240 Vax, tensão de entrada carro/avião: 9 ~15 vdc, tensão de saída 12/15/16/18 vdc 55 A Max. Tensão de saída 19/20/22/24 vdc 4 A Max. Tensão de saída USB 5 vdc 1 A Max. Potência máxima de saída 110 Wats. Comprimento total do cabo: 1,50m (mínimo). Polaridade positiva. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	ASPIRADOR E SOPRADOR – Com as seguintes especificações técnicas minímas: Aspirador e Jateador, Portátil, Alimentação 110/220V, Bicos intervambiaveis, 2 jogos de filtros, dimensões aproximadas 200 x 250 x 100 mm. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	SERVIDOR NAS (Network Attached Storage) – Especificações mínimas: 04 bay; capacidade mínima de armazenamento 6TB; Processador 1.6 GHz; Gabinete Desktop; Memória de 2GB DDR3; 02 portas Gigabit Ethernet; 02 portas de alimentação (entrada CC); 02 portas traseiras de expansão USB 3.0; 01 porta Frontal USB 3.0; Velocidade de Rede (MBps): 10/100/1000. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 03 ANOS.
	MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ Capacidade: 8gb. Velocidade: 1333Mhz, Pc 3 10600. Aplicação em PC desktop. Barramento: 1333Mhz 204 pinos.PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	PEN DRIVE 32GB. Capacidade de 32GB. Velocidade: 10MB/s de leitura e 5MB/s de gravação. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	MÍDIAS DVD-R: Característica: Velocidade: 1x-8x, Capacidade de Armazenamento: 4.7 GB. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	MÍDIAS CD-R: Mídia Virgem, Capacidade de Armazenamento: 700 MB / 80 Minutos, Velocidade: 1x-48x. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	MOUSE ÓPTICO, COM FIO, CONEXÃO: USB / PS2, Botões: 2 Características Adicionais: Scroll. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	TECLADOS ABNT 2 PS/2 ou USB: Design e ergonômico, Compatível com Windows 98 / ME/2000 / NT/XP, Teclado padrão ABNT2, Teclas de gerenciamento de energia ACPI, Conector / USB. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	CONECTORES RJ-45: RJ-45 para rede lan. Conector 8 vias (8p8c) para utilizar em redes com fio, embalagem com 50 unidades. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	CAIXA DE CABOS RJ 45: Cabo UTP Cat5. Caixa com 305 metros. Embalagem para fácil manuseio doméstico ou profissional. Cor externa azul. Revestimento de PVC de alta qualidade. 4 pares trançados (em cobre) com diâmetro de 0.48mm cada. Cores Branco/Laranja, Branco/Azul, Branco/Marron, Branco/Verde. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	CONJUNTO FERRAMENTAS, Componentes Jogo De Chaves Precisão Com Cabo Emborrachado E Po, Aplicação Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Características Adicionais Conjunto Com 32 Peças Com Estojo. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	FILTRO LINHA: tensão alimentação 110/220, potência máxima 1.100/2.200, corrente máxima 10, quantidade saída 6 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais interruptor liga/desliga e voltímetro. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	SWITCH 8 portas Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação/AUTO MDI/MDIX Consumo de Energia Máximo: 4.63W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz Tamanho de Buffer: 2Mbit Jumbo Frame: 15 KB Capacidade de Comutamento: 16 Gbps CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Método de Transferência: Armazena e Encaminha Tabela de MAC Address: 8K Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta Certificação: FCC, CE, RoHs Conteúdo do Pacote: Switch Gigabit de mesa de 8 portas, Adaptador de Energia, Guia do Usuário. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.
	PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 64BITS VGA/DVI/HDMI Memória Padrão:DDR3.Interface:64bits.-Capacidade:1GB. Freqüência:1,333GHz.Interface.PCIexpress16x(v2.0). Conexões de vídeo e resoluções - VGA:2.048x1.536 (ou superior). HDMI:2560x1.600 (ou superior). DVI (Single Link):1.920x 1.080.Tecnologias suportadas: DirectXv11/HDMIv1.4a /Shaderv5.0/ OpenCLv1.0/ OpenGLv4.2/ DirectComputev5.0/ Energia TDP: Máximo: ± 29W. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE GARANTIA 01 ANO.
	HD 1TB para Notebook SATA 2.5" - 8MB Buffer Especificações Técnicas: Capacidade: 1.000GB. Buffer: 8MB, Velocidade: 5400RPM (ou superior), Interface: SATA 3Gb/s. Taxa de transferência de mídia: 145MB/s. Tempo médio de busca: 12ms, Latência média: 5.6ms, Acústica em modo idle: 2,4dB, Acústica em modo de busca: 2,6dB, Temperatura em operação: 5~55°C. Voltagem: 5V. Peso máximo: 150g. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA  01 ANO.
	Fonte ATX 500W 24 PINOS: Potência: 500W, Tecnologia: ATX 12V Ver.2.2 Bivolt 110~220V, através de Chave liga/desliga. Alimentação de Monitor. Ventoinhas: 1 na parte Inferior. LEDs, Conectores: 1 Conector (20+4) - pinos para placa-mãe,1 Conector para floppy Drive,1 Conector 4-pinos 12V, 4 Conectores para periféricos como HDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD R/W, 1 Cabo de força, Dimensão (C x L x A): cm, Peso máximo: 1,5 Kg. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADEGARANTIA 01 ANO.

