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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0103.00/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2018/PVH 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

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
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 032/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE
WIRELESS,  COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, visando atender as
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto
Velho, 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$ 483.868,00 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e
sessenta e oito reais). 
Data de Abertura: 06 de abril de 2018 às 09h30min (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, 22 de março de 2018

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2018
PROCESSO Nº 02.0103.00/2017

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  da
pregoeira designada 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,  visando  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE WIRELESS, COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, visando atender as necessidades da Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, na forma da Lei Federal
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006, Lei Complementar nº
123/2006 e suas alterações e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e
demais normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE
WIRELESS,  COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, visando atender as
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto
Velho, conforme disposições deste Edital e seus anexos; 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:22/03/2018 às 14h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/04/2018 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/04/2018 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 06/04/2018 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;
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;
g) ANEXO VII: Minuta de Contrato;

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. 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
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Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando da pregoeira com
a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações - SML, designada Pregoeira, 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”.

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

2.4.  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.

2.5.  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.

2.6. 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.

2.7.  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.

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

2.9. 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;

2.10. 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

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,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
a seguir especificado:
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Programa:  007  –  Administração  da  Unidade  –  Projeto  de  Atividade:  PA
08.31.10.122.007.2.001

Elemento de despesa: 3.3.90.39 – Fonte: 03.07 – Semusa – Serviços

Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Fonte: 03.07 – Semusa – Material Permanente;

Projeto Atividade: PA 09.01.12.122.007.2.001

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Fonte: 01.01 - Semed

3.1.1. R$ 483.868,00 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e sessenta
e oito reais).

3.1.2. Estando disponível para o exercício financeiro deste ano o valor de R$
444.284,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro
reais), sendo que o restante dos valores para a cobertura da execução dos
serviços, serão disponibilizados no exercício financeiro do ano de 2018.

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. Esta licitação é para AMPLA CONCORRÊNCIA, conforme quantidade e valores
indicados no Anexo I e II – Orçamento Estimativo, poderão participar quaisquer
empresas que se enquadrem nas disposições estabelecidas neste Edital.

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

a)  Estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras
penalidades  impostas  por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto
Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) Sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.
d) Empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.5.  Por se tratar de aquisição  e  serviços comuns, no mercado, não será
admitido a participação de empresas, na condição de consórcios; 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA
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5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitações-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 desclassi-
ficação 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. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira,
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  a  Pregoeira  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada 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,  a Pregoeira poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.
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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, a Pregoeira se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira
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, com as especificações técnicas do objeto ofertado junto com os Ane-
xos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (adver-
tência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneida-
de);
 
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,
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, a Pregoeira 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 consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

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.  A pregoeira  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  licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
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(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.2.1. 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  GLOBAL,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o LOTE,
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:

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  pela  pregoeira,  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
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contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o
prazo estabelecido no  subitem 8.3.2, a Pregoeira 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
Municipal  de  Licitações  –  SML, situada  na Av.  Calama,  nº  2508,  Bairro
Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2018
PROCESSO Nº 02.0103.00/2017
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  A  Pregoeira quando  restar  frustrada  a  negociação  com  o  licitante
originalmente vencedor do item, 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
item, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
item 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, a pregoeira consignará o prazo de 1 (um) dia útil para manifestação
dos interessados, a pregoeira deverá observar a ordem de classificação final
do item para negociação, como forma de garantir a lisura do procedimento. 
 
8.6. A Pregoeira, 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. A Pregoeira 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 PARTICIPAÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.  Entende-se  por  empate
aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pela Pregoeira dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação
aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas no item 9 aplicam-se apenas às microempresas ou
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes. 

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. 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.

10.1.2.  Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores  – SICAF,
para conferência “on line” por membro da equipe de apoio ou pela Pregoeira,
bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos
autos.

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

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

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

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

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

10.1.8. 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 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 deste Edital, os
seguintes documentos de habilitação:
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10.2. 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.

10.3. 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;

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;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante,
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem os
serviços compatíveis com o objeto da presente licitação;
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10.4.2. 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 pregoeira;

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1. 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.

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

10.5.3.  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
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.

10.5.3.1. 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.

10.5.3.2. 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 e no prazo da Lei, observado
ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro.

10.5.4. 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)
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- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. 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

10.5.6. 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.

10.5.7. 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.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  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.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (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. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  enquanto durar o termo de
adesão correspondente;

10.6.4.  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
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certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pela Pregoeira, 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.

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, a
Pregoeira  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.

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

10.6.7.  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.

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

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 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);

10.6.10. 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.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. 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.
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11.1.1.  Caberá a  Pregoeira  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes; 

11.2.  Declarado  o  vencedor,  a  Pregoeira  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; 

11.2.1.  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 a Pregoeira a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es);

11.2.2  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.

11.3. 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;

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

11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como  impugnação,  deverão  ser
protocolados junto à Superintendência Municipal de Licitações, em dias úteis,
no horário de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, e ainda, remetidos ao e-
mail: pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos neste edital, o
qual deverá receber, decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisão.

11.6.  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  ;

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

12.2.  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).

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

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1.  A  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas
alterações,  ficará  subordinada  às  normas  da  lei  federal  8.666/93  e  suas
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alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura do Contrato,
conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital;

13.2.  A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se
definidas no Anexo VII do presente Edital, no prazo de   05 (cinco)   dias úteis,
a contar da data de convocação para assinatura;

13.3. O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogada
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de
Porto Velho-RO;

13.4. Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou
não assinar o Contrato, no prazo e condições aqui estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação.

13.5.  O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº
8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1. Conforme descrito no item 6 e 7 do Termo de Referência, Anexo II deste
Edital;

15. DA ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Conforme descrito no item 2 e 3 do Termo de Referência, Anexo II deste
Edital;

16. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

16.1. O  prazo  de  vigência  do  pretenso  contrato  objeto  deste  instrumento
convocatório será de  12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até o limite previsto no Art.57 da Lei 8.666/93 inciso
II, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de
60 (sessenta) meses, tendo reajuste anual com base na variação nos doze meses
do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, laborado pela Fundação Getúlio
Vargas.

17. DO PAGAMENTO

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

18. PENALIDADES

18.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações legais,
ficará  impedida  de  licitar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios e, será descredenciada do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores  (SICAF),  e/ou  no  Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  deste
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquele que:
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a)  convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o

contrato; 
b)  deixar de entregar a documentação exigida neste Edital;
c)  apresentar documentação falsa;
d)  ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e)  não mantiver a proposta;
f)  falhar ou fraudar na execução do objeto;
g)  comportar-se de modo inidôneo;
h)  fizer declaração falsa; e
i)  cometer fraude fiscal.

18.1.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  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:

a) Advertência;

b) Multas:

c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto contratado, será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por
cento) do valor contratual;

d) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de
Porto Velho poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções
previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta
corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, limitada
a 10% (dez por cento) do valor contratual;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder
o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização
da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze)
dias,  da  data  da  aplicação  da  multa,  sem  prejuízo  de  outras  sanções
contratuais;

f)  Suspensão  do  direito  de  participar  em  licitações/contratos  de  qualquer
órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos
quando,  por  culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer  a  suspensão,  e  se  for  o  caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade;

g)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  órgãos  da
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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior;

18.1.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado, e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.
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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. 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;

19.2. 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;

19.3. 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 da pregoeira em
contrário;
 
19.4. 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;

19.5. 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;

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

19.7. 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;

19.8. 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;

19.9.  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. 

20. DO FORO

20.1. 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, 22 de março de 2018

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(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: _____________

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE
WIRELESS,  COM  FORNECIMENTO  DE  EQUIPAMENTOS  E  MANUTENÇÃO,  visando  atender as
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto
Velho, CONFORME especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste
instrumento. 

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
MARCA
MODELO

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

01
Antena  parábola  sólida
5,8 Ghz 25 dBi 90º Dupla
Polarização

UND 100

02
Mokrotik  Hex  Series
750Gr3

UND 100

03
Haste  Metálico  de  aço
Galvanizado  6  M  com
suporte de fixação

UND 100

04 Switch  24  portas
10/100/1000 Mbps

UND 100

05
BASEBOX  –  RB912UAG-
5HPnD-OUT (Rádios 5.8Ghz
Torres)

UND 72

06
AIRFIBER  AF-5  5.4  A
5.8GHZ 1.2GBPS

UND 02

07 CCR 1036-12G-4S-EM UND 08
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08 CCR 1009-8G-1S-1S+ UND 10

09 Rack de 9U UND 80

10

Serviço de instalação de
haste  e  Configuração  de
Mikrotiks  e  antena  de
rádio

UND 100

11

Serviço  de  manutenção,
configuração  e  troca  de
Rádios  nas  Torres  da
Cidade digital

UND 72

Valor Total R$____________________________________________(ESCREVER POR EXTENSO)

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

Obs: Os produtos 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

PROJETO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA – UNIDA-

DES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ESCOLAS  - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA

REDE DO PROJETO CIDADE DIGITAL

JULHO / 2017
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA –

UNIDADES DE SAÚDE – EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO PROJETO CIDADE DIGITAL

– INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o termo de referência do projeto de rede para

algumas unidades de saúde conforme anexo I e escolas conforme anexo II , afim inseri-

las na  infraestrutura do Projeto Cidade Digital disponibilizando acesso a Intranet da

Prefeitura  de  Porto  Velho,  de  forma  a  atender  as  necessidades  dessas  unidades  e

escolas.

Cidade  Digital  é  o  nome  dado  a  uma  cidade  equipada  com  infraestrutura  de

telecomunicações focada na transmissão de dados, que interconecta algumas unidades da

administração pública municipal e ainda permite a qualquer cidadão acessar a Internet

utilizando uma rede sem fio, sem necessidade de um provedor comercial, incorporando os

munícipes na era digital. Com base nessa infraestrutura, diversos serviços e melhorias

podem ser implementadas.

– RELATÓRIO TÉCNICO / JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O contrato nº 191/PGM/2011 referente ao  Processo: nº 08.02062/2011 venceu em

junho de 2017, neste caso foram emitidos o décimo sétimo termo aditivo e décimo oitavo

prorrogando o prazo por mais 6(seis) meses a partir de 07(sete) de junho de 2017 e por

este motivo essa Coordenadoria de Tecnologia de Informação, Comunicação e Pesquisa vem

através deste tentar somar na resolução do devido problema, pois trata-se de serviço

essencial para o bom funcionamento das atividades vinculadas a estas unidades de saúde

inclusive de faturamento. 

Já as escolas do município prever a inclusão digital além oferecer um serviço de

melhor qualidade e acesso a sistemas a todas as escolas que possuem viabilidade técnica

com as torres do Projeto. 

Deve-se ressaltar que o Projeto Cidade Digital foi constituído não só para

fornecer acesso de internet livre a população, mais para também oferecer infraestrutura

para  órgãos  do  executivo  que  não  estão  interligados  na  Rede  de  fibra  óptica  da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, e desta forma ofereça acesso aos sistemas da

Prefeitura, já que a temos um município com extensões muito grande e neste caso não

sendo possível chegar aos órgãos via fibra óptica, como também pelas operadoras de

comunicação. 

Algumas escolas não possuem internet e muitas são providas pelo MEC com internet

de baixa velocidade e de uso exclusivo para laboratórios. Como a velocidade é baixa, a
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quantidade de alunos no laboratório fica muito lenta. Normalmente a administração da

escola não possui internet.

Temos também que levar em consideração a chamada escolar, cuja a premissa de

cada escola é realizar a matrícula dos alunos de acordo com a disponibilidade de vagas

para o ano ou série ofertado na unidade.

Diante  do  exposto  é  de  crucial  importância  a  disponibilidade  de  acesso  à

internet e aos sistemas da Prefeitura para atender a crescente demanda de alunos e as

demandas de setores administrativos das unidades escolares como o melhoramento da

chamada  escolar,  pois  trata-se  de  serviço  essencial  para  o  bom  funcionamento  das

atividades vinculados a Educação. 

A infraestrutura existente hoje do Projeto Cidade Digital utiliza equipamentos

da marca Mikrotik e Ubiquiti em toda a infraestrutura, por esse motivo justifica-se a

padronização destes equipamentos já que estes são utilizados em órgãos do executivo,

como também nas torres de rádio na qual possuem compatibilidade existentes no Projeto

atual de especificações técnicas e de desempenho, proporcionando melhor gerenciamento

da infraestrutura pela equipe técnica conforme demonstrado no Detalhamento Técnico do

Projeto item 2.7, faz-se necessário salientar que a aquisição de equipamentos com

tecnologia  diferente,  não  poderíamos  aproveitar  a  infraestrutura  existente  e

consequentemente o Projeto se tornaria inviável. 

É  importante  salientar  que  toda  a  equipe  técnica  foi  capacitada  e  recebeu

treinamento técnico na tecnologia utilizada atualmente, investimento este custeado com

recursos próprios do executivo municipal, não sendo relevante e nem vantajoso para esta

administração a aquisição de equipamentos de outra marca ou tecnologia uma vez que será

oneroso investir tempo e recursos para capacitação em tecnologias de uma infraestrutura

já consolidada e padronizada no que se refere à padrões de configuração, firmwares de

compatibilidade e dispensa a aplicação de tecnologias mediadoras com a finalidade de

proporcionar a compatibilidade dos equipamentos já existentes na infraestrutura em uso.

Deve-se também levar em consideração o tempo de recuperação utilizando a mesma

tecnologia, que em caso de queima de um rádio será necessário apenas a restauração de

um backup no equipamento novo e a rede será restabelecida, o que seria diferente se

fossem adquiridos equipamentos de outra marca. Seria notório e evidente a perda de

tempo para configuração em um equipamento de outra marca pela falta de compatibilidade

com a tecnologia atual o que dificultaria também na questão do gerenciamento pela

equipe técnica.  O fator tempo de recuperação neste caso é primordial já que envolve

arrecadação pelas unidades de saúde e atendimento direto a população na questão da

chamada escolar.

Ao concretizar este projeto a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria

Municipal de Educação não necessitarão mais contratar links de dados de operadoras para

as unidades que possuem viabilidade técnica com a infraestrutura do Projeto Cidade

Digital, o que gerará uma economia considerável aos cofres da administração.
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Considerando  os  aspectos  da  tecnologia  existente  atualmente  a  Coordenadoria

Municipal de Tecnologia, Comunicação e Pesquisa  encontra-se apta a dar continuidade ao

projeto da cidade digital, adicionando mais órgãos municipais na rede metropolitana,

com  investimentos  cada  vez  menores,  por  estar  utilizando  uma  infraestrutura  já

existente, decorrentes de investimentos passados. 

Atualmente  como  não  há  contrato  de  manutenção  das  torres  de  rádio,  é

imprescindível o serviço de manutenção de troca de rádios. Desta forma o intuito deste

serviço e minimizar o tempo parado  com a perda de conexão, ou seja,  em uma eventual

queima de rádio, o restabelecimento da comunicação será de forma rápida e desta forma

não  impactando  nos  serviços  das  unidades  de  saúde  e  escolas.  Além  deste  fator

atualmente não temos equipamentos sobressalentes.

2. OBJETIVO

Adequar as Unidades de Saúde e escolas a infraestrutura de rede wireless do 

projeto cidade digital.

– DESCRITIVO BÁSICO DOS SERVIÇOS

A seguir é descrito um detalhamento dos serviços a serem executados: 
 Aquisição e instalação de 100(cem) Hastes de 6 metros com suporte de fixação;
 Aquisição e instalação de 100(Cem)  switches de 24 portas Unidades de Saúde e

Escolas;
 Aquisição de 72 (Setenta e Dois) Rádios de 5.8 Ghz BASEBOX - RB912UAG-5HPnD-

OUT(Mikrotik) para instalação nas Torres Cidade Digital;
 Aquisição,  instalação  e  Configuração  de  100(Cem)   Antenas  de  5.8Ghz

Ubiquiti/Nano Bridge NB-5G25/5Ghz/25Dbi modelo PBE-M5-400 Unidades de Saúde e
Escolas ; 

 Aquisição,  instalação  e  Configuração  de  100(Cem)   Mikrotiks  Hex  series  750
Unidades de Saúde e Escolas;

 Aquisição de 8(oito) CCR1036-12G-4S-EM (Torres)
 Aquisição de 10(dez) CCR1009-8G-1S-1S+ (Escolas e Unidades de Saúde)

2.2 – ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE  EQUIPAMENTOS

Serviço: Adequação e implantação de rede Wireless Unidades de Saúde - Semusa e Esco-

las - Semed
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Local: Porto Velho

Equipamentos

Descrição dos Equipamentos Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Antena parábola sólida  5,8  Ghz 25 dBi
90º Dupla Polarização com Enclosure com
taxa   e  transmissão   de   100Mbps
-Ubiquiti/Nano Bridge NB-5G25/5Ghz/25Dbi
modelo PBE-M5-400

Un

100
Mikrotik Hex Series 750Gr3 Un 100
Haste Metálico de aço Galvaniizado 6 M
3/4 com suporte de fixação

Un
100

Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps Un 100
BASEBOX  -  RB912UAG-5HPnD-OUT  (Rádios
5.8Ghz Torres) 

Un
72

UBIQUITI  AIRFIBER  AF-5  5.4  A  5.8GHZ
1.2GBPS

Un
2         

CCR1036-12G-4S-EM (Mikrotik) Un 8         
CCR 1009-8G-1S-1S+ (Mikrotik) Un 10         
Rack de 9U Un 80         
Total       

Serviços

Descrição dos Serviços de Mão de Obra
Especializada Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Instalação de haste  e Configuração de
Mikrotiks e antena de rádio

Un
100    

Serviço  de  manutenção,  configuração  e
troca de Rádios Torres da Cidade digital

Un
72

Total

Deve se levar também em consideração os equipamentos da planilha geral, pois são de

suma importância para todo o funcionamento da infraestrutura. Além disso salientamos

que atualmente existem rádios que estão queimados conforme anexos VIII, IX, X,XI, fls.

53 à 59 estes devem sempre está em pleno funcionamento pois diversos órgão estarão

interligados nesses rádios que ficam nas torres conforme explanado no item 2.7 e

demonstrado no anexo III fls. 29.

Ressaltamos que para atendermos inicialmente a Secretaria da Saúde são necessários os

quantitativos elencados abaixo:

Equipamentos

Descrição dos Equipamentos Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Antena parábola sólida  5,8  Ghz 25 dBi
90º Dupla Polarização com Enclosure com
taxa   e  transmissão   de   100Mbps
-Ubiquiti/Nano  Bridge  NB-
5G25/5Ghz/25Dbi modelo PBE-M5-400

Un

25   
Mikrotik Hex Series 750Gr3 Un 25  
Haste Metálico de aço Galvaniizado 6 M
3/4 com suporte de fixação

Un
25

Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps Un 25    
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Rack de 9U Un 17
BASEBOX  -  RB912UAG-5HPnD-OUT  (Rádios
5.8Ghz Torres)

Un
36

CCR1036-12G-4S-EM (Mikrotik) Uni 04
CCR 1009-8G-1S-1S+ (Mikrotik) Uni 05
UBIQUITI  AIRFIBER  AF-5  5.4  A  5.8GHZ
1.2GBPS

Uni
01

Total  

Serviços

Descrição dos Serviços de Mão de Obra
Especializada Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Instalação de haste  e Configuração de
Mikrotiks e antena de rádio

Un
25   

Serviço  de  Instalação  de  Rádios  nas
Torres (Sob demanda)

Un
36

Total

Ressaltamos que para atendermos inicialmente a Secretaria Municipal de Educação são

necessários os quantitativos elencados abaixo:

Equipamentos

Descrição dos Equipamentos Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Antena parábola sólida  5,8  Ghz 25 dBi
90º Dupla Polarização com Enclosure com
taxa   e  transmissão   de   100Mbps
-Ubiquiti/Nano  Bridge  NB-
5G25/5Ghz/25Dbi modelo PBE-M5-400

Un

75   
Mikrotik Hex Series 750Gr3 Un 75   
Haste Metálico de aço Galvaniizado 6 M
3/4  com suporte de fixação

Un
75     

Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps Un 75        
Rack de 9U Un 63        
BASEBOX  -  RB912UAG-5HPnD-OUT  (Rádios
5.8Ghz Torres)

Un
36        

CCR1036-12G-4S-EM (Mikrotik) Uni 04      
CCR 100-8G-1S-1S+ (Mikrotik) Uni 05     
UBIQUITI  AIRFIBER  AF-5  5.4  A  5.8GHZ
1.2GBPS

Uni
01       

Total  

Serviços

Descrição dos Serviços de Mão de Obra
Especializada Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Instalação de haste  e Configuração de
Mikrotiks e antena de rádio

Un
75   

Serviço  de  Instalação  de  Rádios  nas
Torres (Sob demanda)

Un
36

Total
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2.4 ESPECIFICAÇÃO DO SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000Mbps

 Velocidade das portas: 10/100/1000 Mbps
 Gerenciamento: Web 
  LEDs: System, Gigabit Link/Act, Speed
  Nível de Gerenciamento: Via web
  Cascateamento
  Funções: QoS
  Camada: L2
  Tipo: Smart
  Velocidade: Gigabit Ethernet
  Dimensões Aproximada: 44 x 25.7 x 4.4 cm
 Desempenho:
  Portas: 24 x 10/100/1000 
  Capacidade de switching: 52 Gbps
  Desempenho de encaminhamento (64-byte packet size): 38.69 Mpps
  Tabela de endereços MAC: 8000
  Suporte à jumbo frame
  Gerenciamento remoto: RMON, HTTP, TFTP
  Algoritimo de criptografia: MD5
  Método de autenticação: RADIUS
  Padrões suportados: IEEE 802.3/u/z/ab/x/ad (LACP), IEEE 802.1p/w/x/D/Q
  Memória flash: 16 MB
  RAM: 128 MB
  Recursos:
  Layer 2 switching
  BOOTP
  VLAN
  IGMP snooping
  Syslog
  DiffServ
  Espelhamento de porta
  IPv6
  Weighted Round Robin (WRR)
  Broadcast Storm Control
  Multicast Storm Control
  Unicast Storm Control
  SNTP support
  Spanning Tree Protocol (STP)
  Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
  Quality of Service (QoS)
  Jumbo Frames
  MLD snooping
  Fanless

2.5 ESPECIFICAÇÃO MIKROTIK SERIES HEX 750GL

 Product code : RB750Gr2
 CPU speed: 750MHz
 CPU core count 1
 RAM: 64MB
 LAN ports : 5
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 Vlan:Yes
 Gigabit: Yes
 MiniPCI: 0
 miniPCI-e:0
 Integrated Wireless:0
 Power Jack: 8-30V DC
 PoE: 8-30V
 Voltage Monitor: Yes
 Temperature sensor: Yes
 Dimensions:113x89x28mm. Weight without packaging and cables: 129g
 Operating System: RouterOS
 Temperature range: -30C to +70C
 RouterOS License: Level4

2.6 ESPECIFICAÇÃO RACK 9U

 Estrutura básica em perfis de aço formando um monobloco.
 Perfis de montagem de 19” (dezenove polegadas) em aço, sendo os traseiros fixos

e os frontais reguláveis na profundidade;
 Tampa traseira em aço sem ventilação;
 Tampas  laterais  em  aço  (1,0  mm)  removíveis,  com  fecho  rápido,  totalmente

aletadas;
 Tampa superior e inferior em aço 1,0 mm com ventilação;
 Porta frontal em vidro temperado cristal, mínimo 4mm, com chave;
 Pintura Epóxi a pó texturizado; 
 Profundidade útil de 570 mm;
 Altura interna útil de 9U;
 Todas  as  características  técnicas  do  produto  devem  ser  comprovadas  por

especificações fornecidas pelo fabricante.
Obs:  As especificações dos equipamentos que já existem na infraestrutura do Projeto

Cidade Digital estão no anexo XII fls. 61 através de seus datasheet, bem como o

quantitativo  foi  dimensionado  na  quantidade  de  locais  existentes  afim  de  se  ter

prevenção e se manter a infraestrutura da rede.

 

2.7 DETALHAMENTO TÉCNICO DO PROJETO

O Projeto consiste numa rede composta por tecnologia em fibra óptica entre as torres de

rádio e transceptores de rádio WiFi de alta performance para atendimento aos órgãos da 

prefeitura e munícipes. Conforme anexo III fls. 29.

Rede de cabeamento óptico:

* Consiste na infovia por onde trafegam os dados entre as Unidades e Estações Radio-

bases(Torres) interligadas.

* Utiliza 35 km de cabos ópticos auto sustentados monomodo de 24 fibras.

Equipamentos de radio wireless de alta performance:

* São os equipamentos utilizados nas Estações radio-bases para difusão do sinal de 

infraestrutura via radio para órgãos do executivo municipal e praças.
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* Compõem-se de transceptores de radio WiFi, placas roteadoras, antenas setoriais de 90

graus.

Todo o Projeto é composto 100% por equipamentos Mikrotik e Ubiquiti

O Projeto atualmente possui 06 (seis) torres interligadas são elas: 

TORRE - SEMTRAN - Rua Brasília, 1576, Nossa Senhora das Graças.

TORRE - SAMU - Rua Venezuela com Pinheiro Machado, 2276, Embratel.

TORRE - SESDEC-ACADEMIA DE POLICIA - Av. Amazonas, 6781, Escola de polícia.

TORRE - SESDEC AV IMIGRANTES - Av. Imigrantes, 3587, Costa e Silva. 

TORRE - 6ºDP - Rua Blumenau, 11596, Ulisses Guimarães.

TORRE - 7ºDP - Rua Algodoeiro, 5440, Cohab.

Sendo apenas as Torres do Samu e Semtran de propriedade da Prefeitura Municipal de 

porto Velho, as outras 04 (quatro) Sesdec – Imigrantes, Sesdec – Academia de Polícia, 

6ºDP e 7ºDP, são de propriedade do estado e são disponibilizadas para o município 

através do Termo de Cooperação Técnica Nº001/2015 de 26 de maio de 2015. (Conforme 

Anexo IV fls. 42).

Cabe uma observação na questão de interligação das Torres, a comunicação entre a Torre 

da Escola de Policia e Torre do 6ºDP é através de Rádio (Ponto a Ponto) devido a 

distância entre os dois locais pois a rede de fibra óptica da Prefeitura Municipal de 

Porto Velho não chega a TORRE - 6ºDP - Rua Blumenau, 11596, Ulisses Guimarães.

Por este motivo o Termo de Referencia prever os rádios  UBIQUITI AIRFIBER AF-5 5.4 A 

5.8GHZ 1.2GBPS pois em uma eventual queima deste equipamento haverá reposição e assim o

serviço será restabelecido de forma mais rápida, não prejudicando assim os órgãos que 

ligados a Torre do 6ºDP.

Estão conectadas nestas torres os seguintes pontos relacionados abaixo: 

Praça Aluízio Ferreira - Avenida Farquar, 1714 com Avenida Pinheiro Machado – Panair

Mercado Central - Avenida 7 de Setembro, 1346 com Henrique Dias – Centro

Praça Marechal Rondon - Avenida 7 de Setembro com Rogério Weber, 1928 - Baixa União

Praça Getúlio Vargas - Avenida Presidente Dutra, S/N com José do Patrocínio - Centro

Praça Lagoinha - Avenida Mamoré S/N - Esperança da Comunidade

Praça 3 Caixa D'água - Avenida Carlos Gomes com Rogério Weber - Caiari

Praça do CEU - Rua Antônio Fraga Moreira - JK II

Praça Nova Mariana - Rua Petrolina S/N - Mariana

Parque da Cidade - Avenida Calama S/N - Flodoaldo Pontes Pinto
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Semente do Araçá - Rua Fernando Pessoa, 5899 - São Sebastião

EMEI Rio Madeira - Alameda Roquete Pinto, 4483 - Nova Esperança

EMEF João Ribeiro - Rua Andréia, 4837 - Igarapé

EMEIF São Miguel - Rua Raimundo Cantuária, 9589 - Jardim Santana

EMEI Canto do Uirapuru - Rua Rio Bonito, 1953 - Aeroclube

Centro de Saúde Caladinho - Rua Tancredo Neves, 600 – Caladinho.

Órgãos da Prefeitura que utilizam a infraestrutura da cidade digital:

CGM, DRL/GRÁFICA, FARMÁCIA POPULAR, USB NOVA FLORESTA, UBS SÃO SEBASTIÃO, um exemplo 

claro na questão da manutenção ocorreu recentemente na DRL/GRÁFICA após forte descarga 

elétrica que resultou na queima do rádio e de todos os equipamentos do rack. Não há 

como restabelecer a rede de forma imediata pois não há equipamentos sobressalentes. É 

comum em nossa região rádios queimar devido as chuvas e raios predominantes na mesma.

Como Funciona o Projeto: 

Cada uma das 6(seis) Torres possuem  3(três) Cluster (Grupos) sendo que o cluster 01 – 

possui 4(quatro) antenas de 2.4Ghz à 25(vinte e cinco) metros, o cluster 02 – possui 

4(quatro) antenas de 2.4Ghz à 32(trinta e dois) metros para atender aos munícipes e o 

cluster 03 –  que possui 4(quatro) antenas de 5.8Ghz à 42(quarenta e dois)  metros, 

para atender exclusivamente as conexões de órgãos do executivo e das praças conectadas 

as Torres. Conforme Anexo III fls.29.

Em cada Torre tem um Rack Outdoor 12U Poste e Parede IP 55 com banco de baterias, 

conforme Anexo III fls. 29. Toda a execução do Projeto foi realizado pela Empresa 

Complexx Tecnologia LTDA na qual informamos a ART 8207601224 – Conforme Anexo V e Anexo

XIII fls. 46 à fls. 91.

Situação atual do Projeto: 

TORRE SAMU

Nenhum rádio queimado, todos os rádios desta Torre estão em pleno funcionamento;

Conforme anexo VI fls. 49.

TORRE SESDEC 

Nenhum rádio queimado, todos os rádios desta Torre estão em pleno funcionamento;

Conforme anexo VII fls. 51.

TORRE SESDEC 7ºDP

Nenhum rádio de 5.8Ghz queimado. Rádio Setorial 2.4-03 e Rádio Setorial 2.4-05 

queimados.

30                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail
Janim

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 02.0103/2017

Fl.____________________

Visto__________________

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

______________________________________________________________________________________________
Conforme anexo VIII fls. 53.

TORRE SESDEC 6ºDP

Apenas um Rádio Setorial 5.8-04 Queimado.

Conforme anexo IX fls. 55

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

Rádio Setorial 5.8-01 Queimado.

Rádio Setorial 2.4-07 Queimado.

Rádio Setorial 2.4-05 Queimado.

Rádio Setorial 2.4-02 Queimado.

Conforme anexo X fls. 57.

Pontos afetados vinculados aos rádios queimados:

Escola João Ribeiro Soares;

Praça Mariana;

Praça Valmir Miranda (Praça Lagoinha);

Escola Lagoinha;

TORRE SEMTRAN

Rádio Setorial 2.4-06 Queimado.

Conforme anexo XI fls. 59
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2.8 DA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

2.9  Fica a cargo CONTRATADA, a instalação, configuração das antenas de rádios Ubiquiti

das  unidades  de  saúde  e  escolas,  a  configuração  dos  Mikrotik  Hex  series  a

manutenção  e  troca  de  rádios  nas  Torres  (BASEBOX  -  RB912UAG-5HPnD-OUT  (Rádios

5.8Ghz Torres), sob demanda durante a duração do contrato através de abertura de

ordem  de  serviço,  com  a  devida  autorização  e  acompanhamento  dos  técnicos  e

analistas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa afim

de que se possa orientar nos endereçamento de rede e as devidas configurações.

2.10 Vale frisar que o serviço de troca de rádios nas Torres se torna imprescindível

uma vez que se faz necessário técnico com treinamento especifico nas normas NR 35

que prever trabalho em altura e NR10 que prever serviços de eletricidade.

2.11 Imediatamente  após  o  recebimento  do  comunicado  de  conclusão,  a  CONTRATANTE

realizará o aceite de finalização. 

2.12Em caso de não aceitação de conclusão, a CONTRATADA fica obrigada a adotar medidas

imediatas visando corrigir quaisquer situações que possam estar impedindo a devida

finalização da macro-fase. 

DO FORNECIMENTO

2.13Os objetos deste Termo de Referência serão adquiridos na modalidade de registro de

preço, de maneira que a proposta apresentada se adeque a solução como um todo,

atendendo a as secretarias envolvidas conforme demanda;

2.14Os  equipamentos  deverão  ser  de  linha  normal  de  fabricação,  compatíveis  ou

superiores com os equipamentos do Projeto Cidade Digital conforme item 2.3, e todas

as informações referentes à marca/modelo/configuração devem estar disponíveis para

acesso  e  consulta  via  Internet  no  endereço  do  site  oficial  do  fabricante,  as

especificações técnicas estão no anexo XII fls. 61. 

2.15A licitante deverá descrever claramente na proposta, além da Marca, Tipo e Modelo

do equipamento, todos os softwares oferecidos, e que se destinam a atender as

exigências deste termo de referencia;

2.16O prazo de entrega deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias corridos, no local

especificado neste instrumento;

2.17Os  bens  deverão  ser  industrializados,  novos  e  serão  entregues  acondicionados

adequadamente em suas embalagens originais lacradas;

2.18Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens, acessórios de hardware e

software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos,

conectores, interfaces, suportes, drivers de controle, programas de configuração,

etc.

2.19Os equipamentos deverão ser acompanhados de suas documentações técnicas completas e

atualizadas,  contendo  os  manuais,  guias  de  instalação  e  outros  pertinentes.  A

documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceitas cópias

de qualquer tipo;
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2.20Todos os objetos ofertados deverão conter as seguintes características:

2.21 Os equipamentos de rádio deverão possuir homologação junto à agência regulatória

ANATEL. Todas as certificações necessárias devem estar disponíveis publicamente no

sítio eletrônico desta agência.

2.22Todos os equipamentos adquiridos na solução deverão ser instalados, configurados,

testados  e  integrados  na  estrutura  existente  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto

Velho, garantindo assim a total compatibilidade e interoperabilidade dos mesmos.

2.23Só  será  aceita  oferta  de  qualquer  componente  de  especificação  diferente  da

solicitada, no caso de igual ou superior qualidade, desempenho e operacionalidade,

e que mantenha compatibilidade com os demais componentes, conforme descrito neste

termo de referência.

2.24A empresa poderá emitir uma nota fiscal conjugada ou notas fiscais de venda para os

materiais, notas fiscais de Software e notas fiscais de serviços individualizadas

para a instalação, para a garantia e para o suporte, desde que os valores estejam

discriminados no contrato e que o radical do CNPJ seja o mesmo. As notas fiscais

acompanham as mercadorias entregues e devem, sempre que possível, discriminar os

itens entregues para conferência e registros pertinentes;

3.0  DA GARANTIA

3.1  A garantia mínima exigida para os equipamentos ofertados deverá ser de 01(um) ano.

4 ENTREGA

4 .1 Os equipamentos solicitados deverão ser entregues na Coordenadoria Municipal

de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa sito BR 319 antiga (Av. Jorge

Teixeira), 1146, , Bairro Nova Porto Velho , CEP 76820-116;

4.1 Os equipamentos deverão ser instalados, configurados e ativados pela CONTRATADA

no local indicado pela Semusa  (conforme anexo I fls. 23)  e Semed  (conforme

anexo II fls. 25).
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5  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1  Apresentar atestado de capacidade comprovando o fornecimento de objeto igual ou

superior ao descrito neste termo de referência além de comprovação de capacidade

técnica para a execução dos serviços descritos neste termo de referência.

5.2  DA SUBCONTRATAÇÃO

5.3  Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação, ficando sob a

inteira  responsabilidade  do  licitante  contratado  o  cumprimento  de  todas  as

condições contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e legais para esta

finalidade.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1  Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas com os

serviços, tais como: mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e

peças de reposição, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos

e impostos;

6.2  Os  empregados  da  CONTRATADA  ficarão  sujeitos  às  normas  disciplinares  da

CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos

os encargos e obrigações previstas na legislação trabalhista, bem como todos os

custos advindos de eventuais reclamações trabalhistas;

6.3  A CONTRATADA deverá respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as

dependências da CONTRATANTE;

6.4  CONTRATADA deverá acatar as orientações da  CONTRATANTE,

emanadas  pelo  fiscal  do  contrato,  sujeitando-se  a  ampla  e  irrestrita

fiscalização,  prestando  todos  os  esclarecimentos  solicitados  e  atendendo  as

reclamações formuladas;

6.5  A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto

deste Termo de Referência tais como salários, encargos sociais, previdenciários,

trabalhistas,  comerciais,  seguros  de  acidentes,  tributos,  indenizações,  vale

transporte,  vale-refeição  e  outros  benefícios  exigidos.  A  inadimplência  da

CONTRATADA  para  com  estes  encargos,  não  transfere  a  CONTRATANTE  a

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

6.6  Caso os objetos a serem entregues estejam em desacordo com as especificações

contidas no Termo de Referência, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo;

6.7  A  CONTRATADA  ficará  obrigada  a  trocar,  imediatamente,  sem  ônus  para  a

CONTRATANTE, o objeto que vier a ser recusado pela comissão de recebimento no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação a CONTRATADA;

6.8  A CONTRATADA deverá garantir que todos os equipamentos e seus componentes serão

novos, sem uso, sem reforma e sem recondicionamento, e que não estarão fora de

linha de fabricação na data de abertura do Edital;

6.9  A contratada será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e a

terceiros. Todos deverão usar crachá de identificações em lugar visível, assim

como botas e capacetes.

6.10As  medidas  de  Segurança  do  Trabalho  obedecerão  as  "Normas  de  Segurança  do

Trabalho" nas Atividades da Construção Civil.

6.11A  CONTRATADA  deverá  instalar  os  equipamentos  de  acordo  com  a  respectiva

documentação técnica e atendendo a todas as recomendações do fabricante e as

necessidades demandadas pela CMTI. A instalação dos equipamentos deverá ser

executada por técnico habilitado, certificado e credenciado pelo fabricante do

equipamento;

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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7.1  Caberá a Prefeitura Municipal de Porto Velho:

I -  Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

II - Fiscalizar a prestação do serviço;

III  -  Comunicar  à  entidade,  sempre  por  escrito,  as  solicitações  e  quaisquer

alterações ocorridas;

IV - Notificar à entidade, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular,

bem como quaisquer insatisfações ou imperfeições observadas na prestação do serviço,

fixando prazos para as devidas correções, aplicando, conforme o caso, eventuais multas;

V - Prestar os esclarecimentos solicitados pela entidade, atinentes ao objeto desta

Licitação;

VI - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio da fiscalização.

VII -Aplicará a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

VIII  -Permitir  acesso  aos  funcionários  da  CONTRATADA,  desde  que  devidamente

identificados, aos locais onde será executado o objeto deste Termo de Referência;

IX  -  Prestar  a  CONTRATADA  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  e  que

eventualmente venham ser solicitados atinentes a execução do objeto contratado, assim

como, indicar os locais onde será executado o objeto deste Termo de Referência.

8  DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1 A fiscalização e acompanhamento do objeto do contrato caberão à Coordenadoria de

Tecnologia  da  Informação,  Comunicação  e  Pesquisa,  que  deverá  primar  pela

qualidade, rapidez e eficiência na prestação dos serviços.

9 DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1  - As Despesas com o objeto serão custeadas com recursos oriundos da seguinte

Dotação  Orçamentária,  Programa  de  Trabalho  e  Elemento  de  Despesas,  também

explicitados e constantes da respectiva Nota de empenho:

9.2 -  Programa  :  007  –  Administração  da  Unidade  –  Projeto  de  Atividade:  PA

08.31.10.122.007.2.001

9.3  - Elemento de despesa: 3.3.90.39 – Fonte: 03.07 – Semusa – Serviços

9.4  - Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Fonte: 03.07 – Semusa – Material Permanente;

9.5  - Projeto Atividade: PA 09.01.12.122.007.2.001

9.6  Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Fonte: 01.01 - Semed

10 VALOR ESTIMADO

10.1A estimativa de preço máximo para a presente licitação é:

R$ 483.868,00 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e sessenta e oito reais).
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11 DO PAGAMENTO

11.1O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária

Eletrônica, e ocorrerá em 30 (trinta) dias, a contar da expedição do “Termo de

Entrega Definitivo” da solução.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Processo nº 02.00103/2017

CRONOGRAMA FÍSICO (SERVIÇOS)

Descrição
Dias Corridos Percentual

Do Contrato
Valor do item

(R$)1 5 10 15
Fornecimento
de Mão de 
Obra

25% 25% 25% 25% 100%

CRONOGRAMA FINANCEIRO (DESEMBOLSO)
Medição
Única  após
conclusão  e
entrega  dos
serviços

- - - - 100%

Total 100%

Wellington Guimarães de Souza
Departamento de Gestão de Redes

Saulo Roberto Faria do Nascimento
Coordenador de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa

Autorizo o procedimento administrativo na forma legal, conforme art. 1º, do Decreto nº 
12.931 de 19.02.2013.

Luiz Fernando Martins
Chefe de Gabinete do Prefeito

Porto Velho 21 de julho de 2017.

Lista de Anexo

Anexo I – Lista de Unidades de Saúde
Anexo II – Lista de Escolas
Anexo III – Detalhamento Técnico do Projeto
Anexo IV – Termo de Cooperação Técnica
Anexo V – ART - Complexx
Anexo VI – Torre Samu
Anexo VII – Torre Sesdec
Anexo VIII - Rádios Queimados Torre 7DP
Anexo IX - Rádios Queimados Torre 6DP
Anexo X - Rádios Queimados Torre Escola de Polícia
Anexo XI - Rádios Queimados Torre Semtran
Anexo XII – Datasheet dos equipamentos
Anexo XIII -  Projeto Básico – Projeto Cidade Digital
Anexo XIV – Modelo de Cotação
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UNIDADES DE SAÚDE A SEREM ATENDIDAS – ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADES ENDEREÇO CIDADE DIGITAL

U.S.F Socialista Rua Mane Garrincha, SN, Socialista X – VISADA TORRE 
ESCOLA DE POLICIA

U.S.F. Ronaldo Aragão Estrada do Belmonte s /nº -  
Nacional

X- VISADA TORRE SESDEC

U.S.F Renato Medeiros Rua: Magno Assolino, s/nº-  Cidade 
do Lobo

X – VISADA TORRE 7º DP

U.S.F Pedacinho de Chão Avenida: Tiradentes, s/nº - 
Pedacinho de Chão

X – VISADA TORRE 
SESDEC

U.S.F Agenor de Carvalho Rua Vitor Ferreira, s/n – Agenor de
Carvalho

X - VISADA TORRE SAMU

U.S.F Mariana Rua: Rosalina Gomes nº. 9900, 
Mariana

X –  VISADA TORRE 6º 
DP

U.S.F Ernandes Índio Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, 
Esperança da Comunidade

X – VISADA TORRE 
ESCOLA DE POLICIA

U.S.F Osvaldo Piana Rua: Campos Sales, 84 –  Areal X – VISADA TORRE 
SEMTRAN

U.S.F Aponiã Rua: Andreia nº. 5383,  Aponia X- VISADA TORRE SESDEC
(limite)

U.S.F. Areal da Floresta X- VISADA TORRE 7º 
DP / SEMTRAN

U.S.F Mauricio Bustanio Avenida Jorge Teixeira, S/nº -  
Liberdade

X -  VISADA TORRE SAMU

U.S.F Hamilton Gondin RUA JOSE AMADOR REIS   BARRIO  T. 
NEVES,   

x – VISADA COM ESCOLA 
DE POLÍCIA

U.S.F José Adelino Rua: Ari Macedo,56 –Ulisses 
Guimarães

X – VISADA TORRE 6º DP

U.S.F Ana Adelaide Rua: Padre Chiquinho, 1060 –  
Pedrinhas

X – VISADA TORRE 
SESDEC

Farmácia Popular Zona 
Leste

Av Mamoré, SN, Lagoinha X- VISADA ESCOLA DE 
POLICIA

CAPS III MARIAS Rua Equador, SN, Nova Porto Velho X – VISADA TORRE 
SEMTRAN

CAPS Infantil (não tem 
internet)

Rua Matrichã com Rua Tucunaré, sn, 
Lagoa

X- VISADA TORRES 7º DP
/ SEMTRAN

U.S.F Manoel Amorim Rua Angico com Rua cravo, 858 – J. 
Eldorado

X- VISADA TORRE 7º DP

Centro de Zoonose Av. Mamoré, 1120 - Lagoinha, Porto 
Velho - RO, 78919-541

X- VISADA ESCOLA DE 
POLICIA

Centro de Reabilitação Rua José de Alencar, 4588 - Baixa 
da União, Porto Velho - RO, 76805-
880

X – VISADA TORRE 
SESDEC

20 UNIDADES
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ESCOLAS A SEREM ATENDIDAS – ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESCOLA ENDEREÇO CIDADE DIGITAL

 EMEIEF 12 De Outubro Rua Serra Dourada, 2207 – B. Três 
Marias. CEP: 76812-712

 TORRE ESCOLA DE 
POLÍCIA

EMEF chapeuzinho 
Vermelho

Rua Lúcia de Carvalho, Nº 5417- 
Teixeirão, Fone: 3901-3325 /  3214-
5979.

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

EMEI Eduardo Valverde Rua Palmeira, Parque Amazônia, s/n 
Bairro Marcos Freire

TORRE 6º DP

EMEF Ely Bezerra de 
Salles

Rua Palmeira, Loteamento Parque 
Amazônia, Bairro Marcos Freire  -  
3214-6364

TORRE 6º DP

EMEF EngºWadih Darwich 
Zacarias

Rua Cidade, 2118, Conjunto Jamari, 
Três Marias - Fone:   3226-7285 
(orelhão)

TORRE 6º DP

EMEIEF Esperança Avenida: Mamoré, Nº 4968, B. 
Esperança da Comunidade, Fone: 3901-
3344.

TORRE 6º DP

EMEF Estela Araujo 
Compasso

Rua Colatina, nº 2030 B. Marcos 
Freire, 
Fone: / 8406-3202 / 3901-3342

TORRE 6º DP

EMEF Flamboyant Rua José Amador dos Reis c/ Rua 
Constelação - Cascalheira - Bairro 
Flamboyant - 3901-3102

TORRE ESCOLA DE 
POLÍCIA(LIMITE)

EMEIEF Flor do Piquia Av. Raimundo Cantuária c/ Daniela, 
nº. 6727 
B. Tiradentes Fone: 3226-9374/3901-
2806.

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

EMEF Francisco Elenilson
Negreiros

Rua: Alto do Bronze c/ Mané 
Garrincha, nº. 9422 B. Socialista 
Fone: 3226-5303/3226-3247

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

EMEI Jesus de Nazaré AV. Mané Garrincha – 3154 - bairro 
Socialista  fone: 3226-6273

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

EMEI Jornalista Fernando
Escariz 

Rua Colina, S/N, Marcos Freire TORRE 6º DP

EMEIEF LAR DA CRIANCA R: Rosalina Gomes nº 9851 - B: 
Mariana
Fone: 3226-0026

TORRE 6º DP

EMEIEF Padre Geovani 
Mendes

TORRE 6º DP

EMEIEF Pé de Murici Av. Calama – Bairro Planalto (em 
frente ao Calango Materiais de 
Construção) 
Fone: 3215-1053/ 3215-4731

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEIEF Pingo de Gente Rua Orion 102, B. Ulisses Guimarães 
CEP: 76813-868  -  Fone 3901 3341 / 
3226 0574

TORRE 6º DP

EMEF Profª Joelma 
Rodrigues dos Santos

Rua Cutia, sub-esquina com rua Rio 
Nilo, s/nº, Bairro Ronaldo Aragão  

TORRE 6º DP

EMEI Santa margarida Rua Sheila Regina, S/Nº, B. 
Teixeirão, tel. 3901 3214

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEI São Luiz Gonzaga* Rua Catarina, s/n, Bairro Planalto TORRE ESCOLA DE POLICIA
EMEIEF São Miguel Rua Raimundo Cantuária, 9589, B. 

Jardim Santana, 
Fone:  3226-6104

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEIEF Senador Darcy Rua José Vieira Caúla, 6662, B. TORRE ESCOLA DE POLICIA
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Ribeiro Esperança da Comunidade, Fone: 3901-

3337
EMEIEF Som da Craviola Rua Antônio Violão nº.     -  entre 

as Ruas Orlado Ferreira e Rua 
Pirita, Bairro Tancredo Neves  3901 
3211.

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEF Ulisses Soares 
Ferreira

Rua José Amador dos Reis, Nº 2938, 
B. JK I, Fone: 3226-6236 /9997-3858.

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEIEF Voo do Juriti Rua Antônio Fraga Moreira, 2833 - JK
I fone: 3901-2811 / 3226-7314 / 
3226-4267

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEIEF Vovó Helena Rua Cutia-1996 - B. Ronaldo Aragão, 
Fone: 
3226-8444/3214-6664

TORRE 6º DP

EMEIEF Belezas do Buriti Rua Trindade, nº 3454, Flodoaldo 
Pontes Pinto – FONE 3222-5679

TORRE SAMU

EMEI Cosme e Damião* Rua Uruguai, 1834 – Embratel TORRE SAMU
EMEF Eng.º Francisco 
Erse 

Avenida: Amazonas, Nº 6363 – B. 
Cuniã – Fone: 3901-3343 / 3226-8055

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEIEF Guadalupe Rua  Andréia, Nº 5692,  Aponiã,  
Fone: 3215-5384.

TORRE ESCOLA DE POLICIA

EMEIEF Nossa Senhora do 
Amparo

R: 09 com Amazonas B: Agenor de 
Carvalho s/n Fone: 3225-5739

TORRE ESCOLA DE POLICIA
E TORRE SAMU

EMEF Prof Pedro Tavares 
Batalha

Rua Alba, 5972, B – Aponiã – 
Fone:/3215-4000.

E:

EMEIEF Senador Olavo 
Pires

Rua Andréia, 5039, B. Aponiã, Fone: 
3901-3345 / 
3215-3709

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

EMEI Tarumã Rua: Alba, Esquina com Rua Pinheiro 
Machado, Nº 4328, Bairro. Igarapé – 
3215 -2291

TORRE SESDEC

EMEF Antonio Ferreira da
Silva

Rua Duque de Caxias, nº 2454 – B. 
São Cristóvão –Fone: CEP: 76804-018

TORRES SESDEC, SAMU E 
SEMTRAN

EMEIEF Bilingue 
EMEIF Maria Izaura Rua Jardim, nº 3418 – B. Costa e 

Silva, Fone: 3223-5868. CEP: 76803-
600

TORRE SESDEC

EMEIF Nacional Rua Wanderlei Pontes, 3298 - B. 
Nacional – Fone:     CEP: 76802-384 

TORRE SESDEC

EMEI Pequeno Polegar Rua: Cap Esron de Menezes, 2061 
Bairro: Mocambo – Fone: 3301-6227/ 
3210-0185. CEP: 76804-274

TORRE SAMU

EMEF Prof. Antonio 
Augusto Rebelo Chagas

Avenida Almirante Tamandaré c/Jardel
Filho, 5770, B. São Sebastião II – 
Fone: 3901-3348 3223-7482. CEP: 
76801-690

TORRE SESDEC

EMEF São Pedro Rua José de Alencar c/Costa e Silva,
5033-B. Pedrinhas, Fone: 3901-3354 
CEP: 76081-438

TORRE SESDEC

EMEIEF Alegria Rua Gruta Azul, 2124, B. 
Castanheira, Conj. Rio Mamoré - 
Fone: 3901-3374.

 TORRE 7º DP

EMEIEF Areal da Floresta Rua Açaí, 778 - B. Areal da Floresta
– Fone: 3901-3368.

TORRE 7º DP

EMEF Broto Açai
Rua 15 de Novembro, 3937 B. 
Conceição, Fone: 3213-3224 /3227-
9583 (orelhão) 

TORRE 7º DP

EMEIEF Castanheira Rua 08dejulho,nº.1960 B.Castanheira,
Fone:3901-3306 /3221-8347/ 3213-1737

TORRE 7º DP
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EMEF Cor de Jambo Rua Colorado 4588, bairro: Caladinho

Fone: 3228-2523 
TORRE 7º DP

EMEIEF Drº Tancredo 
Almeida Neves 

Rua Das Faveiras, Nº 3123, 
Eletronorte, Fone: 
3901-3369   3227-2170/8116-5364.

 TORRES 7º DP E SEMTRAN

EMEI Encanto do Ipê Rua: Arco Verde nº 95 Bairro: São 
João Batista Fone: 3901-2826

TORRES 7º DP E SEMTRAN

EMEI Estrela do Amanha Rua Mato Grosso, 696, B. Caladinho, 
Fone: 3901-3370.

TORRES 7º DP

EMEIEF Flor de 
Laranjeira

Rua: Fernando de Noronha nº 3967 
Bairro Nova Floresta

TORRES 7º DP 

EMEF Joaquim Vicente 
Rondon

Rua Garopaba, 2615, B. Cohab –  
Fone: 3213-0043

TORRES 7º DP 

EMEI Kris Damares Rua: Cap Esron de Menezes, n 1227 - 
Areal.

TORRES 7º DP 

EMEIEF Manoel Aparicio 
Nunes Almeida

R Humberto Florencio, 3757, B. 
Cidade Nova, Fone: 3901-3334 /3227-
5844/9204-3605.

TORRES 7º DP E SEMTRAN

EMEIEF Miguel Ferreira R: Serra da Cutia nº 3274 -  B: 
Belvederes
F: 3227-5991

TORRES 7º DP 

EMEI Moises Ferreira 
Neto

Rua Bahia s/nº B. Tucumanzal – 3229 
6231

TORRES 7º DP 

EMEI Moranguinho Rua Camomila com Abóbora, 2631, 
Cohab II, Fone: 3228-3368

TORRES 7º DP

EMEI Nova Republica Rua Camomila com Abóbora, 2631, 
Cohab II, Fone: 3228-3368

TORRES 7º DP E SEMTRAN

EMEF Padre Chiquinho Avenida Campos Sales, 881 - B. Areal
– Fone: 3229-3461  -  3221-5109

TORRES 7º DP E SEMTRAN

EMEI Pequenos Mestre Rua Percy Holder, 3594, B. Cidade do
Lobo – Fone: 3901-3336.

TORRES 7º DP 

EMEI Pequenos Talentos Rua Caetano, Nº 3256– B. Caladinho –
3213-2061

TORRES 7º DP 

EMEF Raimundo Agostinho 
da Silva

Rua Bom Jesus – 6375- B. Cidade Nova
– 
Fone: 3228-2547

TORRES 7º DP 

EMEF Rio guapore Rua Santarém, 2137 - Conjunto Rio 
Guaporé – B. Castanheira - Fone: 
3901-3339 

TORRES 7º DP

EMEF Saul Bennesby Rua Algodoeiro, 3130 –  Eletronorte 
- Fone: 3901-3333. CEP: 76808-518

TORRES 7º DP 

EMEF Tucumã Rua Camomila com Abóbora, 2631, 
Cohab II, Fone: 3227 9671

TORRES 7º DP 

63 Escolas 
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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.
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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 Pregoeira designada, 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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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE WIRELESS,
COM  FORNECIMENTO  DE  EQUIPAMENTOS E
MANUTENÇÃO,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
-  SEMAD,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA  OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e  dezessete, o
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre
João  Nicoletti,  nº  826,  centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  –  SEMAD, representada  pelo  Sr.  Secretário
________________________, brasileiro, ______, portador da cédula de identidade
nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________, inscrita no
CNPJ nº. ____________, com sede na__________, nº________, Bairro_______, nesta
Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.  (a)______________,
brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e
CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que tem por
finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução
contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº
8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do procedimento licitatório na
modalidade  PREGÃO nº _________,  nos  termos  do  Parecer  nº___/SPA/PGM/2018,
devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo nº  02.0103/2017,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE WIRELESS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E  MANUTENÇÃO, conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.

Parágrafo  Primeiro  –  Integram  este  documento  contratual,  como  parte
indissociável:

a) Parecer nº ___/SPA/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.0103/2017, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.

Preço unitário item 01: R$ __________(______________)…

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Após o recebimento do (s) serviços, o processo será instruído com a
respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificadas pelo setor competente
ou  documento  equivalente  com  registro  de  despesas  devidamente  liquidada,
observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste
contrato.

4.2. A  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  –  SEMFAZ,  efetuará  o  pagamento,
mensalmente,  em  até  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  da  liquidação  da
despesa.

4.3. A  contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura,  as  certidões  demonstrando  sua  regularidade  fiscal  e
trabalhista.

4.4. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ verificará se a contratada mantém
todas  as  condições  jurídicas  que  habilitaram  no  certame,  ou  seja,  a
comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual,
Municipal, INSS; FGTS e Justiça do Trabalho (certidão negativa).

4.5.  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

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto no Art.57
da Lei 8.666/93 inciso II, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. 5.2. O índice utilizado para o reajuste dos valores será o Índice Geral
de Preços do Mercado – IGPM, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
Índice que venha a substituí-lo.
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7  . CLÁUSULA SÉTIMA –     DA   ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. DESCRITIVO BÁSICO DOS SERVIÇOS

A seguir é descrito um detalhamento dos serviços a serem executados: 

Aquisição e instalação de 100(cem) Hastes de 6 metros com suporte de fixação;
Aquisição e instalação de 100(Cem) switches de 24 portas Unidades de Saúde e
Escolas;
Aquisição de 72 (Setenta e Dois) Rádios de 5.8 Ghz BASEBOX – RB912UAG-5HPnD-
OUT(Mikrotik) para instalação nas Torres Cidade Digital;
Aquisição,  instalação  e  Configuração  de  100(Cem)  Antenas  de  5.8Ghz
Ubiquiti/Nano Bridge NB-5G25/5Ghz/25Dbi modelo PBE-M5-400 Unidades de Saúde e
Escolas; 
Aquisição, instalação e Configuração de  100(Cem)  Mikrotiks Hex series 750
Unidades de Saúde e Escolas;
Aquisição de 8(oito) CCR1036-12G-4S-EM (Torres)
Aquisição de 10(dez) CCR1009-8G-1S-1S+ (Escolas e Unidades de Saúde)

7.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Serviço: Adequação e implantação de rede Wireless Unidades de Saúde – Semusa e 

Escolas - Semed
Local: Porto Velho

Equipamentos

Descrição dos Equipamentos Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Antena parábola sólida  5,8  Ghz 25
dBi  90º  Dupla  Polarização  com
Enclosure  com  taxa   e  transmissão
de   100Mbps  -Ubiquiti/Nano  Bridge
NB-5G25/5Ghz/25Dbi modelo PBE-M5-400

Un

100
Mikrotik Hex Series 750Gr3 Un 100
Haste Metálico de aço Galvaniizado 6
M 3/4 com suporte de fixação

Un
100

Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps Un 100
BASEBOX - RB912UAG-5HPnD-OUT (Rádios
5.8Ghz Torres) 

Un
72

UBIQUITI AIRFIBER AF-5 5.4 A 5.8GHZ
1.2GBPS

Un
2         

CCR1036-12G-4S-EM (Mikrotik) Un 8         
CCR 1009-8G-1S-1S+ (Mikrotik) Un 10         
Rack de 9U Un 80         
Total       

Serviços

Descrição dos Serviços de Mão de
Obra Especializada Un Qtde

Valor
Unit. 
R$ Total R$

Instalação de haste  e Configuração
de Mikrotiks e antena de rádio

Un
100    

Serviço de manutenção, configuração Un 72
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e troca de Rádios Torres da Cidade
digital
Total

Deve se levar também em consideração os equipamentos da planilha geral, pois
são de suma importância para todo o funcionamento da infraestrutura. Além
disso salientamos que atualmente existem rádios que estão queimados conforme
anexos VIII, IX, X, XI,  do Termo de Referência, estes devem sempre está em
pleno funcionamento pois diversos órgão estarão interligados nesses rádios que
ficam nas torres conforme explanado no item 2.7 (do Termo de Referência) e
demonstrado no anexo III do Termo de Referência.

Ressaltamos  que  para  atendermos  inicialmente  a  Secretaria  da  Saúde  são
necessários os quantitativos elencados abaixo:

Equipamentos

Descrição dos Equipamentos Un Qtde
Valor

Unit.
R$

Total R$

Antena parábola sólida  5,8  Ghz 25
dBi  90º  Dupla  Polarização  com
Enclosure com taxa  e transmissão
de   100Mbps  -Ubiquiti/Nano  Bridge
NB-5G25/5Ghz/25Dbi  modelo  PBE-M5-
400

Un 25   

Mikrotik Hex Series 750Gr3 Un 25  
Haste Metálico de aço Galvaniizado
6 M 3/4 com suporte de fixação

Un 25

Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps Un 25    
Rack de 9U Un 17
BASEBOX  -  RB912UAG-5HPnD-OUT
(Rádios 5.8Ghz Torres)

Un 36

CCR1036-12G-4S-EM (Mikrotik) Uni 04
CCR 1009-8G-1S-1S+ (Mikrotik) Uni 05
UBIQUITI AIRFIBER AF-5 5.4 A 5.8GHZ
1.2GBPS

Uni 01

Total  

Serviços

Descrição dos Serviços de Mão de
Obra Especializada

Un Qtde
Valor

Unit. 
R$

Total R$

Instalação de haste  e Configuração
de Mikrotiks e antena de rádio

Un 25   

Serviço de Instalação de Rádios nas
Torres (Sob demanda)

Un 36

Total
Ressaltamos  que  para  atendermos  inicialmente  a  Secretaria  Municipal  de

Educação são necessários os quantitativos elencados abaixo:

Equipamentos

Descrição dos Equipamentos Un Qtde
Valor

Unit. 
R$

Total R$

Antena parábola sólida  5,8  Ghz 25 Un 75   
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dBi 90º Dupla Polarização com 
Enclosure com taxa  e transmissão  
de  100Mbps -Ubiquiti/Nano Bridge 
NB-5G25/5Ghz/25Dbi modelo PBE-M5-
400
Mikrotik Hex Series 750Gr3 Un 75   
Haste Metálico de aço Galvaniizado 
6 M 3/4  com suporte de fixação

Un 75     

Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps Un 75        
Rack de 9U Un 63        
BASEBOX - RB912UAG-5HPnD-OUT 
(Rádios 5.8Ghz Torres)

Un 36        

CCR1036-12G-4S-EM (Mikrotik) Uni 04      
CCR 100-8G-1S-1S+ (Mikrotik) Uni 05     
UBIQUITI AIRFIBER AF-5 5.4 A 5.8GHZ
1.2GBPS

Uni 01       

Total  

Serviços

Descrição dos Serviços de Mão de
Obra Especializada

Un Qtde
Valor

Unit.
R$

Total R$

Instalação de haste  e Configuração
de Mikrotiks e antena de rádio

Un 75   

Serviço de Instalação de Rádios nas
Torres (Sob demanda)

Un 36

Total

7.3. ESPECIFICAÇÃO DO SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000Mbps

Velocidade das portas: 10/100/1000 Mbps
Gerenciamento: Web 
LEDs: System, Gigabit Link/Act, Speed
Nível de Gerenciamento: Via web
Cascateamento
Funções: QoS
Camada: L2
Tipo: Smart
Velocidade: Gigabit Ethernet
Dimensões Aproximada: 44 x 25.7 x 4.4 cm
Desempenho:
Portas: 24 x 10/100/1000 
Capacidade de switching: 52 Gbps
Desempenho de encaminhamento (64-byte packet size): 38.69 Mpps
Tabela de endereços MAC: 8000
Suporte à jumbo frame
Gerenciamento remoto: RMON, HTTP, TFTP
Algoritimo de criptografia: MD5
Método de autenticação: RADIUS
Padrões suportados: IEEE 802.3/u/z/ab/x/ad (LACP), IEEE 802.1p/w/x/D/Q
Memória flash: 16 MB
RAM: 128 MB
Recursos:
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Layer 2 switching
BOOTP
VLAN
IGMP snooping
Syslog
DiffServ
Espelhamento de porta
IPv6
Weighted Round Robin (WRR)
Broadcast Storm Control
Multicast Storm Control
Unicast Storm Control
SNTP support
Spanning Tree Protocol (STP)
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Quality of Service (QoS)
Jumbo Frames
MLD snooping
Fanless

7.4. ESPECIFICAÇÃO MIKROTIK SERIES HEX 750GL

Product code : RB750Gr2
CPU speed: 750MHz
CPU core count 1
RAM: 64MB
LAN ports : 5
Vlan:Yes
Gigabit: Yes
MiniPCI: 0
miniPCI-e:0
Integrated Wireless:0
Power Jack: 8-30V DC
PoE: 8-30V
Voltage Monitor: Yes
Temperature sensor: Yes
Dimensions:113x89x28mm. Weight without packaging and cables: 129g
Operating System: RouterOS
Temperature range: -30C to +70C
RouterOS License: Level4

7.5. ESPECIFICAÇÃO RACK 9U

Estrutura básica em perfis de aço formando um monobloco.
Perfis de montagem de 19” (dezenove polegadas) em aço, sendo os traseiros
fixos e os frontais reguláveis na profundidade;
Tampa traseira em aço sem ventilação;
Tampas  laterais  em  aço  (1,0  mm)  removíveis,  com  fecho  rápido,  totalmente
aletadas;
Tampa superior e inferior em aço 1,0 mm com ventilação;
Porta frontal em vidro temperado cristal, mínimo 4mm, com chave;
Pintura Epóxi a pó texturizado; 
Profundidade útil de 570 mm;
Altura interna útil de 9U;
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Todas  as  características  técnicas  do  produto  devem  ser  comprovadas  por
especificações fornecidas pelo fabricante.

Obs:  As especificações dos equipamentos que já existem na infraestrutura do
Projeto Cidade Digital estão no anexo XII do Termo de Referência, através de
seus datasheet, bem como o quantitativo foi dimensionado na quantidade de
locais existentes a fim de se ter prevenção e se manter a infraestrutura da
rede.

7.6. DETALHAMENTO TÉCNICO DO PROJETO

O Projeto consiste numa rede composta por tecnologia em fibra óptica entre as
torres  de  rádio  e  transceptores  de  rádio  WiFi  de  alta  performance  para
atendimento aos órgãos da prefeitura e munícipes. Conforme anexo III do Termo
de Referência.

Rede de cabeamento óptico:
* Consiste na infovia por onde trafegam os dados entre as Unidades e Estações
Radio-bases(Torres) interligadas.
* Utiliza 35 km de cabos ópticos auto sustentados monomodo de 24 fibras.
Equipamentos de radio wireless de alta performance:
* São os equipamentos utilizados nas Estações radio-bases para difusão do
sinal de infraestrutura via radio para órgãos do executivo municipal e praças.
*  Compõem-se  de  transceptores  de  radio  WiFi,  placas  roteadoras,  antenas
setoriais de 90 graus.
Todo o Projeto é composto 100% por equipamentos Mikrotik e Ubiquiti
O Projeto atualmente possui 06 (seis) torres interligadas são elas: 

TORRE - SEMTRAN - Rua Brasília, 1576, Nossa Senhora das Graças.
TORRE - SAMU - Rua Venezuela com Pinheiro Machado, 2276, Embratel.
TORRE - SESDEC-ACADEMIA DE POLICIA - Av. Amazonas, 6781, Escola de polícia.
TORRE - SESDEC AV IMIGRANTES - Av. Imigrantes, 3587, Costa e Silva.
TORRE - 6ºDP - Rua Blumenau, 11596, Ulisses Guimarães.
TORRE - 7ºDP - Rua Algodoeiro, 5440, Cohab.

Sendo  apenas  as  Torres  do  Samu  e  Semtran  de  propriedade  da  Prefeitura
Municipal de porto Velho, as outras 04 (quatro) Sesdec – Imigrantes, Sesdec –
Academia  de  Polícia,  6ºDP  e  7ºDP,  são  de  propriedade  do  estado  e  são
disponibilizadas  para  o  município  através  do  Termo  de  Cooperação  Técnica
Nº001/2015 de 26 de maio de 2015. (Conforme Anexo IV do Termo de Referência).

Cabe uma observação na questão de interligação das Torres, a comunicação entre
a Torre da Escola de Policia e Torre do 6ºDP é através de Rádio (Ponto a
Ponto) devido a distância entre os dois locais pois a rede de fibra óptica da
Prefeitura Municipal de Porto Velho não chega a TORRE - 6ºDP - Rua Blumenau,
11596, Ulisses Guimarães.

Por este motivo a necessidade dos rádios UBIQUITI AIRFIBER AF-5 5.4 A 5.8GHZ
1.2GBPS pois em uma eventual queima deste equipamento haverá reposição e assim
o serviço será restabelecido de forma mais rápida, não prejudicando assim os
órgãos que ligados a Torre do 6ºDP.

Estão conectadas nestas torres os seguintes pontos relacionados abaixo: 
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Praça Aluízio Ferreira - Avenida Farquar, 1714 com Avenida Pinheiro Machado –
Panair
Mercado Central - Avenida 7 de Setembro, 1346 com Henrique Dias – Centro
Praça Marechal Rondon - Avenida 7 de Setembro com Rogério Weber, 1928 - Baixa
União
Praça Getúlio Vargas - Avenida Presidente Dutra, S/N com José do Patrocínio -
Centro
Praça Lagoinha - Avenida Mamoré S/N - Esperança da Comunidade
Praça 3 Caixa D'água - Avenida Carlos Gomes com Rogério Weber - Caiari
Praça do CEU - Rua Antônio Fraga Moreira - JK II
Praça Nova Mariana - Rua Petrolina S/N - Mariana
Parque da Cidade - Avenida Calama S/N - Flodoaldo Pontes Pinto
Semente do Araçá - Rua Fernando Pessoa, 5899 - São Sebastião
EMEI Rio Madeira - Alameda Roquete Pinto, 4483 - Nova Esperança
EMEF João Ribeiro - Rua Andréia, 4837 - Igarapé
EMEIF São Miguel - Rua Raimundo Cantuária, 9589 - Jardim Santana
EMEI Canto do Uirapuru - Rua Rio Bonito, 1953 - Aeroclube
Centro de Saúde Caladinho - Rua Tancredo Neves, 600 – Caladinho.
Órgãos da Prefeitura que utilizam a infraestrutura da cidade digital:

CGM, DRL/GRÁFICA, FARMÁCIA POPULAR, USB NOVA FLORESTA, UBS SÃO SEBASTIÃO, um
exemplo claro na questão da manutenção ocorreu recentemente na DRL/GRÁFICA
após forte descarga elétrica que resultou na queima do rádio e de todos os
equipamentos do rack. Não há como restabelecer a rede de forma imediata pois
não há equipamentos sobressalentes. É comum em nossa região rádios queimar
devido as chuvas e raios predominantes na mesma.
 
Como Funciona o Projeto: 

Cada uma das 6(seis) Torres possuem 3(três) Cluster (Grupos) sendo que o
cluster 01 – possui 4(quatro) antenas de 2.4Ghz à 25(vinte e cinco) metros, o
cluster 02 – possui 4(quatro) antenas de 2.4Ghz à 32(trinta e dois) metros
para atender aos munícipes e o cluster 03 – que possui 4(quatro) antenas de
5.8Ghz à 42(quarenta e dois) metros, para atender exclusivamente as conexões
de órgãos do executivo e das praças conectadas as Torres. Conforme Anexo III
do Termo de Referência.

Em cada Torre tem um Rack Outdoor 12U Poste e Parede IP 55 com banco de
baterias,  conforme  Anexo  III  do  Termo  de  Referência.  Toda  a  execução  do
Projeto foi realizado pela Empresa Complexx Tecnologia LTDA na qual informamos
a ART 8207601224 – Conforme Anexo V e Anexo XIII do Termo de Referência.

Situação atual do Projeto: 

TORRE SAMU

Nenhum  rádio  queimado,  todos  os  rádios  desta  Torre  estão  em  pleno
funcionamento;
Conforme anexo VI do Termo de Referência.

TORRE SESDEC 

Nenhum  rádio  queimado,  todos  os  rádios  desta  Torre  estão  em  pleno
funcionamento;
Conforme anexo VII do Termo de Referência.
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TORRE SESDEC 7ºDP
Nenhum rádio de 5.8Ghz queimado. Rádio Setorial 2.4-03 e Rádio Setorial 2.4-05
queimados.

Conforme anexo VIII do Termo de Referência.

TORRE SESDEC 6ºDP

Apenas um Rádio Setorial 5.8-04 Queimado.
Conforme anexo IX do Termo de Referência

TORRE ESCOLA DE POLÍCIA

Rádio Setorial 5.8-01 Queimado.
Rádio Setorial 2.4-07 Queimado.
Rádio Setorial 2.4-05 Queimado.
Rádio Setorial 2.4-02 Queimado.
Conforme anexo X do Termo de Referência.

Pontos afetados vinculados aos rádios queimados:
Escola João Ribeiro Soares;
Praça Mariana;
Praça Valmir Miranda (Praça Lagoinha);
Escola Lagoinha;

TORRE SEMTRAN
Rádio Setorial 2.4-06 Queimado.
Conforme anexo XI do Termo de Referência

7.7. DA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

Fica a cargo CONTRATADA, a instalação, configuração das antenas de rádios
Ubiquiti das unidades de saúde e escolas, a configuração dos Mikrotik Hex
series a manutenção e troca de rádios nas Torres (BASEBOX - RB912UAG-5HPnD-OUT
(Rádios 5.8Ghz Torres), sob demanda durante a duração do contrato através de
abertura de ordem de serviço, com a devida autorização e acompanhamento dos
técnicos e analistas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação
e Pesquisa afim de que se possa orientar nos endereçamento de rede e as
devidas configurações.

Vale  frisar  que  o  serviço  de  troca  de  rádios  nas  Torres  se  torna
imprescindível  uma  vez  que  se  faz  necessário  técnico  com  treinamento
especifico nas normas NR 35 que prever trabalho em altura e NR10 que prever
serviços de eletricidade.

Imediatamente após o recebimento do comunicado de conclusão, a CONTRATANTE
realizará o aceite de finalização. 

Em caso de não aceitação de conclusão, a CONTRATADA fica obrigada a adotar
medidas imediatas visando corrigir quaisquer situações que possam impedir a
devida finalização da macro-fase. 

7.8. DO FORNECIMENTO
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Os equipamentos deverão ser de linha normal de fabricação, compatíveis ou
superiores com os equipamentos do Projeto Cidade Digital conforme item 2.3 do
Termo  de  Referência,  e  todas  as  informações  referentes  à
marca/modelo/configuração devem estar disponíveis para acesso e consulta via
Internet no endereço do site oficial do fabricante, as especificações técnicas
estão no anexo XII do Termo de Referência.

O prazo de entrega deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias corridos, no local
especificado neste instrumento;

Os bens deverão ser industrializados, novos e serão entregues acondicionados
adequadamente em suas embalagens originais lacradas;

Os  equipamentos  deverão  ser  fornecidos  com  todos  os  itens,  acessórios  de
hardware e software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento,
incluindo  cabos,  conectores,  interfaces,  suportes,  drivers  de  controle,
programas de configuração, etc.

Os  equipamentos  deverão  ser  acompanhados  de  suas  documentações  técnicas
completas e atualizadas, contendo os manuais, guias de instalação e outros
pertinentes. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não
sendo aceitas cópias de qualquer tipo;

Todos os objetos ofertados deverão conter as seguintes características:

Os  equipamentos  de  rádio  deverão  possuir  homologação  junto  à  agência
regulatória ANATEL. Todas as certificações necessárias devem estar disponíveis
publicamente no sítio eletrônico desta agência.

Todos  os  equipamentos  adquiridos  na  solução  deverão  ser  instalados,
configurados,  testados  e  integrados  na  estrutura  existente  da  Prefeitura
Municipal  de  Porto  Velho,  garantindo  assim  a  total  compatibilidade  e
interoperabilidade dos mesmos.

Só será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da
solicitada,  no  caso  de  igual  ou  superior  qualidade,  desempenho  e
operacionalidade, e que mantenha compatibilidade com os demais componentes,
conforme descrito neste instrumento.

A empresa poderá emitir uma nota fiscal conjugada ou notas fiscais de venda
para os materiais, notas fiscais de Software e notas fiscais de serviços
individualizadas para a instalação, para a garantia e para o suporte, desde
que os valores estejam discriminados no contrato e que o radical do CNPJ seja
o mesmo. As notas fiscais acompanham as mercadorias entregues e devem, sempre
que possível, discriminar os itens entregues para conferência e registros
pertinentes;

7.9. DA GARANTIA

A garantia mínima exigida para os equipamentos ofertados deverá ser de 01(um)
ano.

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS
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8.1. As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  deste
contrato,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
a seguir especificado:

Programa:  007  –  Administração  da  Unidade  –  Projeto  de  Atividade:  PA
08.31.10.122.007.2.001;

Elemento de despesa: 3.3.90.39 – Fonte: 03.07 – Semusa – Serviços;

Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Fonte: 03.07 – Semusa – Material Permanente;

Projeto Atividade: PA 09.01.12.122.007.2.001;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Fonte: 01.01 – Semed;

8.1.1. Estando disponível para o exercício financeiro deste ano o valor de R$
444.284,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro
reais), sendo que o restante dos valores para a cobertura da execução dos
serviços, serão disponibilizados no exercício financeiro do ano de 2018.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes à legislação brasileira, bem como, as normas previstas no
Projeto Básico, são obrigações da CONTRATADA:

9.2.  Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas
com os serviços, tais como: mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, ma-
teriais e peças de reposição, transporte, refeições, uniformes, ferramentas,
equipamentos e impostos;

9.3. Os empregados da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA to-
dos os encargos e obrigações previstas na legislação trabalhista, bem como to-
dos os custos advindos de eventuais reclamações trabalhistas;

9.4. A CONTRATADA deverá respeitar as normas e procedimentos de controle e
acesso as dependências da CONTRATANTE;

9.5. CONTRATADA deverá acatar as orientações da  CONTRATANTE,  emanadas  pelo
fiscal deste contrato, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, pres-
tando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formula-
das;

9.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do obje-
to deste instrumento, tais como salários, encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-
transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da
CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabi-
lidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

9.7. Caso os objetos a serem entregues estejam em desacordo com as especifica-
ções contidas neste instrumento, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo;
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9.8.  A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a
CONTRATANTE, o objeto que vier a ser recusado pela comissão de recebimento no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação a CONTRATADA;

9.9. A CONTRATADA deverá garantir que todos os equipamentos e seus componentes
serão novos, sem uso, sem reforma e sem recondicionamento, e que não estarão
fora de linha de fabricação;

9.10. A contratada será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e
a terceiros. Todos deverão usar crachá de identificações em lugar visível,
assim como botas e capacetes.

9.11. As medidas de Segurança do Trabalho obedecerão as “Normas de Segurança
do Trabalho” nas Atividades da Construção Civil.

9.12. A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos de acordo com a respectiva
documentação técnica e atendendo a todas as recomendações do fabricante e as
necessidades demandadas pela CMTI.

9.13. A instalação dos equipamentos deverá ser executada por técnico habili-
tado, certificado e credenciado pelo fabricante do equipamento; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

10.2. Fiscalizar a prestação do serviço;

10.3.  Comunicar à entidade, sempre por escrito, as solicitações e quaisquer
alterações ocorridas;

10.4.  Notificar  à  entidade,  por  escrito,  qualquer  ocorrência  considerada
irregular,  bem  como  quaisquer  insatisfações  ou  imperfeições  observadas  na
prestação do serviço, fixando prazos para as devidas correções, aplicando,
conforme o caso, eventuais multas;

10.5.  Prestar  os  esclarecimentos  solicitados  pela  entidade,  atinentes  ao
objeto desta Licitação;

10.6. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio da fiscalização.

10.7. Aplicará a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

10.8.  Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente
identificados, aos locais onde será executado o objeto deste contrato;

10.9. Prestar a CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários e que
eventualmente  venham  ser  solicitados  atinentes  a  execução  do  objeto
contratado, assim como, indicar os locais onde será executado o objeto deste
contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
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Contrato,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis  10.520/02,
12.846/2013  e  8.666/93.  As  sanções  administrativas,  também  poderão  ser
aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório.

11.1.1. Advertência.

11.1.2. Multa:

11.1.2.1. No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  execução  dos  serviços
contratados, será aplicado à CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor
equivalente a 2% (dois por cento) do valor contratual;

11.1.2.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto
Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA inadimplente as
sanções previstas no artigo nº 87 da LLCA nº 8.666/93, sendo que, no caso de
multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total deste
contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual;

11.1.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder este contrato, no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, sem
prejuízo de outras sanções contratuais.

11.1.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.1.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos
da  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 o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o
qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo.

11.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

11.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação,  à  autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  ficando
sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei
8.666/93.

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste contrato e demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A  inexecução  total  ou  parcial  pela  CONTRATADA,  das  obrigações
estabelecidas no presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao
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CONTRATANTE o direito de promover contratações para a conclusão dos serviços,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a
rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em
relação aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência
civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou
em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a
Contratante.

12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não
afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei  8.666/93,  que  serão
aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da
CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUATORZE – DA VINCULAÇÃO
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14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPA/PGM/2018, fls.___; ao Projeto Básico, de fls.__, e a proposta da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –   DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1.  Os  equipamentos  solicitados  deverão  ser  entregues  na  Coordenadoria
Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa sito BR 319
antiga (Av. Jorge Teixeira), 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP 76820-116;

15.2. Os equipamentos deverão ser instalados, configurados e ativados pela
CONTRATADA no local indicado pela Semusa  (conforme anexo I do Termo de
Referência) e Semed  (conforme anexo II do Termo de Referência).

15.3.  A  fiscalização  e  acompanhamento  do  objeto  deste  contrato  caberão  à
Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa, que deverá
primar pela qualidade, rapidez e eficiência na prestação dos serviços.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

16.1. O presente contrato  NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios
jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando-se os direitos
da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

18.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1.  Após  a  assinatura  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que
depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas
as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2018
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_______________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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